IFLR1000 2019
Rahvusvaheliste õigusteatmike koostaja IFLR1000 on avaldanud oma 2019. aasta hinnangud
finants- ja ühinguõigusega tegelevate büroode ja advokaatide kohta. Teatmik, milles tuuakse
välja maailma juhtivad finants- ja ühinguõigusega tegelevad advokaadibürood ja advokaadid,
hõlmab 120 jurisdiktsiooni ning selle koostamisel lähtutakse advokaadibüroode esitatud
tõendusmaterjalidest tehtud töö kohta ning hinnatakse kolleegide ja klientide tagasisidet.
IFLR1000 paigutab DERLING PRIMUSE ja PRIMUS DERLINGI liidu finants- ja ühinguõiguse
valdkonnas Balti riikide õigusturu liidrite hulka.

FINANTS- JA ÜHINGUÕIGUS (LEEDU)
PRIMUS DERLING on tugev ja kogenud kõikide finants- ja ühinguõiguse valdkonnas tehtavate
tehingute alal. Meeskonda tunnustatakse iseäranis tema oskusteabe eest panganduse ning
ühinemiste ja omandamiste vallas.
Pangandusvaldkonnas tegutseb büroo peamiselt laenuandjate poolel; hiljutistes
rahastamisega seotud töödes esindati näiteks selliseid panku nagu ABLV Bank, Bank
Zachodni and LHV Pank. Veel ühe märkimisväärse töö puhul nõustas büroo
telekommunikatsiooniettevõtte Cgates rekapitaliseerimist uue kõrgema nõudeõiguse järguga
laenu abil, mis võeti Swedbankilt.
Ühinemiste ja omandamiste valdkonnas nõustas büroo Euroopa suurimat mahetoidukaupade
tootjat Auga kontserni, kes omandas tellimustööna valmistatavate metallkonstruktsioonide
projekteerimise ja tootmisega tegeleva äriühingu Arginta Engineering.
Büroo projektiarendusmeeskond tegutseb aktiivselt eelkõige sellistes valdkondades nagu
energeetika, loodusvarad ja transport. Ühe väljapaistva tööna võib nimetada Rafako
abistamist Lietuvos Energija rahvusvahelises riigihankeprojektis Vilniuse elektri ja soojuse
koostootmisjaama ehitamiseks.
Büroo olulisemate klientide hulka kuuluvad Accor Hotels, Eesti Energia ja Vapiano restoranide
kett.

FINANTS- JA ÜHINGUÕIGUS (LÄTI)
Kõigis Balti riikides tegutseva PRIMUS DERLINGi Riia büroo on laialdaselt tuntud tänu tööle
pangandus- ja finantsõiguse ning ühinemis- ja omandamistehingute valdkonnas Lätis. Büroo
tegutseb aktiivselt finantsteenuste, energeetika ja infrastruktuuri sektorites.
Büroo ühinguõiguse meeskond tegeleb ühinemiste, kapitaliturgudel tehtavate tehingute ja
finantsalaste ümberkorraldustega alates eelnevate uuringute etapist. Senisteks olulisemateks
töödeks on Madara Cosmeticsi nõustamine seoses äriühingu aktsiate esmase avaliku
pakkumisega ja Sapiens International Corporationi abistamine ühinemisel äriühinguga
Knowledgeprice.com.
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Projektide arendamise alal väärib märkimist büroo koostöö EG Energijaga, kes võttis enda
kanda osa riigi ülesandeid gaasivarustuse valdkonnas. Lisaks esindas büroo Energia Verdet
elektri ja soojuse koostootmisjaama arendamisel.
Büroo oluliste klientide hulka kuuluvad veel Jyske Bank, Luminor Bank ja Santa Monica
Networks.
FINANTS- JA ÜHINGUÕIGUS (EESTI)
DERLING PRIMUS tegutseb panganduse ning ühinemiste ja omandamiste valdkonnas ja
tema senised ülesanded ulatuvad rahvusvaheliste äriühingute abistamisest kuni nõustamiseni
piiriüleste finantstehingute tegemisel.
Ühinemiste ja omandamiste valdkonnas on büroo abistanud kliente energeetika, tehnoloogia
ja transpordisektoris. Tähelepanuväärseks tööks oli Intertrust Technologies Corporationi
esindamine georuumiliste andmete haldamisega tegeleva Eesti äriühingu Planet OS
omandamisel. Finantsvaldkonnas väärivad märkimist veel Tallinna linna nõustamine seoses
linnataristu arendamise nelja-aastase investeerimisprogrammiga ja Nasdaq Tallinna
nõustamine Medical Pharmacy Groupi aktsiate kauplemisele lubamisel.
Büroo olulisteks klientideks on mitmesugused rahvusvahelised äriühingud, näiteks BNP
Paribas, Michelin ja Miniclip.
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