INTERNATIONAL FINANCIAL LAW REVIEW - IFLR1000 2018
Tarptautinis teisės žinynas IFLR1000 paskelbė finansų ir įmonių teisės 2018 m. reitingus. Gidas, kuriame
reitinguojamos finansų ir įmonių teisės srityse dirbančios advokatų kontoros ir teisininkai, apima 120
jurisdikcijų. Reitingai sudaromi remiantis advokatų kontorų teikiama informacija apie įvykdytus sandorius bei
klientų ir konkurentų apklausos rezultatais.
Kaip teigia IFLR1000, „advokatų kontoros PRIMUS Latvijos komandos darbas yra gana tolygiai paskirstytas
tarp įmonių ir finansų teisės, laiko skiriant ir konsultacijoms įvairių projektų plėtros klausimais. Advokatų
kontora pastaruoju metu turėjo nemažai darbo bankų sektoriuje, daugiausia atstovavo tarptautiniams
bankams, šalia kitų klausimų teikdama konsultacijas mažmeninės prekybos klausimais.“
Klientai vertina kontoros teikiamų teisinių paslaugų kokybę: „Aukšto lygio kompetencija. Gera teikiamų
paslaugų kaina.“
Patarėja Laura Zalāna vieno iš klientų apibūdinama kaip „kruopšti, bendradarbiaujanti, protinga.“
Pasak IFLR1000, „Baltijos šalyse veikiančios advokatų kontoros PRIMUS Vilniaus biuras yra plačiai žinomas
Lietuvoje dėl darbo bankų ir finansų bei įmonių susijungimų ir įsigijimų srityse. Komanda aktyviai dirba
energetikos, nekilnojamojo turto ir finansinių paslaugų sektoriuose.
Bankų ir finansų teisės srityje kontora dažniausiai, bet ne išimtinai, atstovauja skolintojams, pastaruoju metu
dirbo konsultuojant reguliavimo, ginčų sprendimo ir projektų finansavimo klausimais.
Įmonių susijungimų ir įsigijimų komanda konsultuoja įvairiose srityse veikiančias įmones, pastarosios teisinės
konsultacijos teiktos klientams, dirbantiems mažmeninės prekybos sektoriuje.
Darbas nekilnojamojo turto ir energetikos srityje pastaruoju metu sudaro didžiąją projektų komandos veiklos
dalį, nemažą dėmesį skiriant konsultacijoms reguliavimo klausimais.“
Vertindami advokatų kontoros PRIMUS darbą bankų ir finansų teisės srityje klientai sako, jog „PRIMUS
teisininkai visuomet greitai reaguoja, kreipia dėmesį į detales ir visapusiškai žvelgia į kiekvieną paskirtą
užduotį. Bendravimas yra labai aiškus ir tikslus – tai labai svarbu, nes dažniausiai pageidauju teisinio
patarimo, apimančio kelias jurisdikcijas (Lietuvą, Latviją ir Estiją). Kiekvienas teisininkas puikiai moka anglų
kalbą.“
Vienas klientas pažymi: „tai komanda, su kuria lengva dirbti. Kompetentingi ir arti kliento esantys teisininkai.“
Kiti šaltiniai teigia, jog „komandos stiprybė yra ta, jog ji teikia paslaugas laiku, yra supratinga, aktyvi, išmano
mūsų verslą ir yra nuoširdi.“
PRIMUS kontoros Lietuvoje vadovaujantis partneris Robert Juodka apibūdinamas kaip „itin gretai
reaguojantis, labai komunikabilus bei puikiai koordinuojantis darbus visose trijose jurisdikcijose.“
Klientai taip pat vertina partnerio Tomo Venckaus darbą, teigdami, jog „jis laiku pateikia atsakymus,
visuomet žino visų procesų eigą ir puikiai išmano mūsų verslo niuansus.“
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