LEGAL 500 2018
Teisinio žinyno „The Legal 500“ paskelbtuose naujausiuose 2018 m. reitinguose, kurie sudaromi remiantis
klientų ir konkurentų apklausa, advokatų kontora PRIMUS vertinama tarp geriausių kontorų Baltijos šalyse.
Kasmet atliekamas išsamu kokybiniu tyrimas, kurio metu vertinama kontoros pastarųjų 12 mėn. ir ankstesnių
metų patirtis; atskirų komandų patirtis ir pasiekimai; specializacijos sritys bei teikiamos papildomos paslaugos
ir, svarbiausia, kontoros klientų nuomonė.

Bankų, finansų teisė ir kapitalo rinkos
Advokatų kontoros PRIMUS vadovaujantis partneris Robert Juodka turi patirties įsigijimų, projektų ir
nekilnojamojo turto finansavimo ir reguliavimo, ypač draudimo, srityse. Jis konsultavo „ABLV“ banką
sindikuoto finansavimo uosto terminalo plėtrai klausimai, taip pat teikė teisinę pagalbą „Accor Hotels“ grupei
priklausančiai įmonei rengiant finansinius susitarimus naujo „Ibis“ viešbučio plėtrai.
Primus komanda Latvijoje konsultavo „Jyske“ banką įvairiais hipotekos ir paskolos sutarčių klausimais, taip
pat konsultuoja „DNB“ banką įvairiose bylose, įskaitant skolų išieškojimo ir restruktūrizavimo klausimais.
Kristīne Gaigule-Šāvēja ir Sintija Radionova vadovauja praktikos grupei.

Komercinė, įmonių teisė, įsigijimai ir susijungimai
Advokatų kontoros PRIMUS Lietuvos biure advokatė Giedrė Dailidėnaitė ir vadovaujantis partneris Robert
Juodka kartu vadovauja praktikos grupei, kurioje taip pat dirba advokatai Ernesta Žiogienė ir Tomas
Venckus. Komanda konsultavo bendrovę „Polaris Invest“ įsigyjant didžiąją bendrovės AS „Starman“ akcijų
dalį. Kiti kontoros minimi klientai - „Bunge Group“, „Michelin“ ir „Syno International“.
PRIMUS komercinės ir įmonių teisės praktikos grupei Latvijoje vadovauja Zane Eglīte-Fogele ir Sintija
Radionova, pažymimas jų „nuostabus darbas“ sandoriuose. Komanda konsultavo „Lauma Fabrics“ įsigyjant
bendrovę „Felina International“, atstovavo smulkiesiems „Santa Monica Networks“ akcininkams parduodant
jų akcijas fondui „Livonia Partners Fund I“.

Ginčų sprendimas
PRIMUS Lietuvoje vadovaujantis partneris Robert Juodka atstovauja „ERGO Insurance“ prieš „Maxima
Latvia“ ir „Tineo“ pateiktą ieškinį dėl draudimo, kuriuo buvo apdrausta „Maxima“ Zuolitūdės parduotuvė,
išmokos sumokėjimo; pastatas sugriuvo 2013 m. Kontora taip pat aktyvi sprendžiant draudiminius ir
akcininkų ginčus, šioje srityje aktyviai dirba praktikos grupės vadovas Marius Devyžis ir vyresnysis
teisininkas Martynas Kalvelis.
PRIMUS teisininkai Latvijoje dalyvauja įvairiuose komerciniuose ginčuose atstovaudami tokius klientus kaip
„Orkla Confectionery & Snacks”, „TAV Airports Holdings“ ir „Havas Group“. Mārtiņš Mežinskis ir Sintija
Radionova, vadovaujantys šiai praktikos grupei, atstovauja įvairioms „Nordic Partners Group“ įmonėms
bylose dėl 8,2 mln. EUR vertės žalos atlyginimo. Vyresnysis teisininkas Konstantīns Teļakovs dirbo
komandoje, kuri sėkmingai atstovavo laikraštį „Vesti“ byloje dėl šmeižto.

ES ir konkurencijos teisė
PRIMUS komanda Latvijoje teikia teisines paslaugas konkurencijos teisės klausimais, įskaitant kartelio
klausimus ir įvairius klausimus, susijusius su ES reguliavimu ir teisės aktais. Andis Ozoliņš konsultuoja
bendrovę „Solavi“ prieš „LCC“ dėl kartelinio pažeidimo. Zane Eglīte-Fogele vadovauja šiai praktikos grupei.
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Darbo teisė
Pagrindiniai darbo teisės advokatai advokatų kontoros PRIMUS Lietuvos biure yra Giedrė Dailidėnaitė ir
vadovaujantis partneris Robert Juodka. G. Dailidėnaitė konsultavo „Mimaki Engineering“ darbo teisės bei
verslo Lietuvoje įsigijimo klausimais, R. Juodka teikė teisines paslaugas „LHV Pank“ Lietuvos padalinio
uždarymo klausimais. Kiti minimi klientai – „Assa Abloy“ ir „Nippon Auto“.
Advokatų kontora PRIMUS Latvijoje vertinama už „greitus atsakymus ir puikiai parengtus dokumentus“ bei
už „aukštą profesionalumą ir pasiekiamumą.“ Komanda teikia įvairias teisines paslaugas, pradedant darbo
ginčais ir nesąžiningu atleidimu iš darbo, ir baigiant išmokų darbuotojams ir susijusiais mokestiniais
klausimais.

Projektai ir energetika
PRIMUS biuras Lietuvoje atstovauja vietinėms ir regioninės valstybinėms energetikos įmonėms ir turi
patirties konsultuojant privataus ir viešojo sektoriaus partnerystės finansavimo struktūrų sudarymo
klausimais. Robert Juodka konsultavo „Eesti Energia“ įvairiais reguliavimo klausimais, įskaitant dujų tiekimo
ir pardavimo reguliavimo Lietuvoje klausimus. Tomas Venckus konsultavo bendrovę „Rafako“ šiai
dalyvaujant viešųjų pirkimų konkurse dėl kogeneracinės jėgainės statybos darbų.

Nekilnojamojo turto ir statybų teisė
PRIMUS Lietuvoje vadovaujantis partneris Robert Juodka konsultavo bendrovę „Rafako“ teisiniais
klausimais dėl kogeneracinės jėgainės Vilniuje statybų, kurioms taikomos modifikuotos FIDIC „geltoniosios
knygos“ sutarties sąlygos. Giedrė Dailidėnaitė kartu su Latvijos biuro teisininkais konsultavo Lietuvos baldų
mažmeninės prekybos tinklą „Berry“ pastato parduotuvei Rygoje nuomos klausimais. Kaip pavyzdys
sprendžiant ginčų klausimus, nurodomas R. Juodkos ir Mariaus Devyžio darbas atstovaujant bendrovei
„ERGO Lietuva“, „Maxima“ draudikui, ginče dėl 2013 m. Latvijoje įvykusios parduotuvės griūties, kuri sukėlė
daug liūdnų pasekmių. Ernesta Žiogienė taip pat minima.
PRIMUS komanda Latvijoje konsultuoja vystytojus ir investuotojus statybų, nekilnojamojo turto ir nuomos
bylose, jų darbas apibūdinamas kaip „aukštos kokybės, ir užtikrinantis nuolatinį puikų užduočių atlikimą.“
Kristīne Gaigule-Šāvēja ir Laura Zalāna konsultavo „VGP Latvija“ logistikos parko projektavimo, statybų ir
nuomos klausimais, Sintijos Radionovos darbo krūvis apima konsultacijas „Uctam Baltics“ įvairiais
nekilnojamojo turto ir servituto sandorių klausimais.

Transporto teisė
Advokatų kontoros PRIMUS Lietuvoje vadovaujantis partneris Robert Juodka tęsia darbą konsultuodamas
„Trelleborg“ grupę naujos plūdurų apsaugos sistemos statybų klausimais ir atstovauja „RGS Group“ teikiant
ieškinius Lietuvos laivų gamintojui. „Marubeni“ ir „VR Transpoint“ – kiti minimi kontoros klientai.
PRIMUS biure Latvijoje advokatės Sintija Radionova ir Kristīne Gaigule-Šāvēja vadovauja praktikos
grupei, kuri konsultuoja tokius klientus kaip „TAV Airports Holding“, „Havas Group“ ir „Alpha Shipping“.
Komandos darbas apima teisines paslaugas „LSEZ SIA Dan Store“ įvairiais krovinių ekspedijavimo ir krovos
darbų klausimais Liepojos uosto krovinių terminale.

Mokesčių teisė
Vadovaujama Ingūnos Ābeles, mokesčių teisės praktikos komanda PRIMUS Latvijoje konsultuoja įvairiais
mokesčių klausimais, įskaitant įvairius su PVM mokesčiu susijusius klausimus, sandorių kainodarą, bei
mokesčius, taikomus energijos rinkoms. Komanda konsultavo Latvijos sporto federacijos tarybą ir Latvijos
olimpinį komitetą dėl siūlomų mokesčių taisyklių pakeitimų dėl lengvatų nevyriausybinėms organizacijoms.
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