The Legal 500 2019
Teisinio žinyno „The Legal 500“ paskelbtuose naujausiuose 2019 m. reitinguose, kurie
sudaromi remiantis klientų ir konkurentų apklausa, advokatų kontorų DERLING PRIMUS ir
PRIMUS DERLING aljansas vertinamas tarp geriausių kontorų Baltijos šalyse.
Kasmet atliekamas išsamus kokybinis 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 ir finansų teisė
Advokatų kontora DERLING PRIMUS Estijoje pastaruoju metu konsultavo Estijos bankų
asociaciją dėl pirmojo Estijoje padengtų obligacijų įstatymo. Partneris Andres Siigur
vadovauja komandai, neseniai konsultavo bendrovę, teikiančią vartojimo kredito paslaugas,
dėl naujų direktyvų įgyvendinimo, susijusių su pinigų plovimu. Vadovaujantis partneris Estijoje
Hannes Vallikivi konsultavo „Olympic Entertainment Group“ smulkiuosius akcininkus
perimant bendrovę „Novira Capital“ ir išbraukiant ją iš listinguojamų įmonių sąrašo. Kiti
pagrindiniai kontoros klientai yra „Swedbank“, „East Capital“ ir „Invesco“.
PRIMUS DERLING Latvijoje turi didelę patirtį bankų ir finansų sektoriuje, ypač įmonių
restruktūrizavimo ir likvidavimo srityse. Partnerės Sintija Radionova ir Kristine Gaigule kartu
vadovauja praktikos grupei, kuri neseniai konsultavo klientus dėl lėšų susigrąžinimo iš „ABLV
Bank‘‘ ir „Rietumu Banka‘‘ ir teikė teisinę pagalbą, susijusią su pinigų plovimo klausimais. Tarp
naujų kontoros klientų yra ir „Sapiens International Corporation“ .
PRIMUS DERLING Lietuvos biure vadovaujantis partneris Robert Juodka ir partneris Tomas
Venckus vadovauja praktikos grupei, kuri šiuo metu teikia teisines konsultacijas „Santander
Bank Polska“ tarpvalstybinio susijungimo klausimais. Kontora taip pat atlieka nemažai darbų,
susijusių su reglamentavimo klausimais. Klientai – internetinis bankas „N26“ ir „LHV Bank“.
Partnerė Giedrė Dailidėnaitė taip pat rekomenduojama.

Įmonių ir komercinė teisė
Partneris Rolan Jankelevitsh vadovauja DERLING PRIMUS susijungimų ir įsigijimų praktikos
grupei Estijoje, kuri neseniai konsultavo „Technolines“ įsigyjant „Eltel Networks“. Kontora taip
pat neseniai padėjo „Taxify“ smulkiesiems akcininkams išspręsti „Didi Chuxing“ investicijų į
įmonę klausimus. Partneris Toomas Taube, vadovaujantis partneris Estijoje Hannes Vallikivi
ir vyresnioji teisininkė Triin Ploomipuu, kuri prie kontoros prisijungė 2018 m. sausio mėn. iš
advokatų kontoros COBALT, taip pat yra rekomenduojami. Kontora taip pat konsultuoja tokius
klientus kaip „Gazpromneft Marine Bunker“ bei „Neuromation“.
Partnerė Sintija Radionova vadovauja PRIMUS DERLING komandai Latvijoje, kuri ir toliau
konsultuoja ilgametį klientą „TAV Airports Holding“ dėl tolesnės plėtros tarptautiniame Rygos
oro uoste. Teisininkas Igors Dambrāns prisijungė prie kontoros iš „Rödl & Partner“. Partnerė
Zane Eglīte-Fogele taip pat vertinama kaip puiki specialistė.
PRIMUS DERLING vadovaujantis partneris Lietuvoje Robert Juodka ir partnerė Giedrė
Dailidėnaitė vadovauja praktikos grupei, kurios klientai yra Nacionalinis gynybos fondas ir
bendrovė „Bunge‘‘ bei jos klientai. Komanda padėjo vienai gamybos bendrovei užtikrinti
paskolos gavimą iš Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko siekiant palengvinti plėtrą
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Baltarusijoje. Komandą sustiprino vyresniosios teisininkės Ievos Strunkienės atėjimas iš
advokatų kontoros TRINITI.

Ginčų sprendimas
DERLING PRIMUS partnerio Erki Kergandberg‘o vadovaujama ginčų sprendimo praktikos
komanda Estijoje išsiskiria „išsamiu teisinės sistemos išmanymu“. Komanda neseniai gynė
Estijos centro partiją byloje, susijusioje su tariamai neteisėta parama. Partneris Elmer Muna
„labai tiksliai“ atstovauja Kontrolės procesams viešųjų pirkimų ginčuose. Kiti svarbūs klientai
yra „Forum Cinemas“ ir „Swedbank“.
Parneriai Mārtiņš MežInskis ir Sintija Radionova vadovauja PRIMUS DERLING ginčų
sprendimo praktikos grupei Latvijjoje. Kontora turi patirties vietos užimtumo, viešųjų pirkimų,
statybos ir komercinių ginčų bei tarpvalstybinių ginčų ir arbitražo srityse. Pabrėžtinas pastarojo
meto atstovavimas18 „Nordic Group“ bendrovių reikalaujant atlyginti daugiau nei 8,2 mln. eurų
žalą. Šioje byloje klientą konsultavo vyresnysis teisininkas Konstantīns Teļakovs, kuris taip
pat rekomenduojamas dėl savo kompetencijos sprendžiant ginčus bankininkystės srityje.
„Luminor“ taip pat yra vienas iš kontoros klientų.
Partneris Marius Devyžis ir vadovaujantis partneris Robert Juodka kartu vadovauja ginčų
sprendimo praktikos grupei Lietuvoje, kuri konsultavo „Ergo Insurance“ nekilnojamojo turto
draudimo ginče su „Maxima Latvija“, maisto produktų prekybos tinklu Baltijos šalyse. Byla, kuri
susijusi su parduotuvėje įvykusia 54 žmonių mirtimi įgriuvus parduotuvės luboms 2013 metais,
pasibaigė taikos sutartimi ir 5.34 mln. eurų žalos išmokėjimu. Kontora taip pat aktyviai
atstovauja klientus draudimo ir akcininkų ginčuose; vyresnysis teisininkas Martynas Kalvelis
turi reikšmingos patirties šioje srityje. Futbolo klubas „FK Trakai“ yra kontoros klientas.

Darbo teisė
Partneris Toomas Taube vadovauja DERLING PRIMUS darbo teisės praktikos grupei
Estijoje, kuri neseniai konsultavo „Redeem Nordics“ atliekant kolektyvinį darbuotojų atleidimą.
Kiti pagrindiniai klientai yra „Avon“ ir „Havi Logistics“. Vyresnysis teisininkas Alo Noormets
taip pat vertinamas šioje srityje.
Latvijoje partnerė Zane Eglīte-Fogele konsultavo ilgalaikį klientą „Madara Cosmetics“ dėl
darbuotojų akcijų pasirinkimo teisinių ir mokesčių aspektų. Vyresnioji teisininkė Laura
Skromule prisijungė prie kontoros iš „Rödl & Partner“.
PRIMUS DERLING biure Lietuvoje pagrindiniai darbo teisės specialistai yra partnerė Giedrė
Dailidėnaitė ir vadovaujantis partneris Robert Juodka. Kontora konsultavo Lenkijos
energetikos įmonę „PKP Energetyka“ visais darbo klausimais, susijusiais su jos dukterinės
įmonės steigimu Lietuvoje. Kiti klientai yra „Ergo Insurance“ ir „Finesta Baltic“.

ES ir konkurencijos teisė
DERLING PRIMUS kontoroje Estijoje konkurencijos teisės sritį kuruoja partneriai Elmer
Muna, Erki Kergandberg, Rolan Jankelevitsh ir Margo Lemetti. Pastarųjų metų klientai
įmonių sandorių srityje yra „Intertrust Technologies Corporation“ ir „Kantauro“.
Partnerė Giedrė Dailidėnaitė vadovauja PRIMUS DERLING konkurencijos teisės praktikos
komandai Lietuvoje, kuri šiuo metu rengia rizikos analizes ir teikia konsultacijas gerai vietinėje
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rinkoje žinomoms įmonėms, įskaitant vieną didžiausių audito įmonių. Partneris Tomas
Venckus yra rekomenduojamas dėl savo patirties ES viešųjų pirkimų klausimais. Kontoros
klientai - „Michelin“ ir „Eesti Energia“.

Intelektinė nuosavybė, IT ir telekomunikacijos
DERLING PRIMUS kontoroje Estijoje partneris Toomas Taube vadovauja intelektinės
nuosavybės teisės praktikos grupei, kuri pasižymi „ambicijomis ir užsidegimu“. Grupė
atstovauja bendrovei „HP” keliose su prekių ženklų pažeidimais susijusiose bylose. Kita svarbi
byla, kurioje kontora dalyvavo - atstovavimas „Liviko’’ tarptautiniam prekių ženklui ginče su
„Absolut Company“.

Projektai ir energetika
PRIMUS DERLING Lietuvos komanda neseniai konsultavo Lenkijos energetikos kompaniją
„PKP Energetyka“ dėl veiklos plėtros Lietuvoje, statybų reglamentavimo, licencijavimo ir darbo
teisės klausimais. Vadovaujančio partnerio Robert Juodkos vadovaujama komanda turi
patirties sprendžiant privačios ir verslo partnerystės (PPP) finansavimo struktūrų klausimuose
ir konsultuoja įvairius vietinius ir tarptautinius klientus. Vyresnysis teisininkas Jaroslav
Pavlovskij prisijungė prie kontoros 2018 m.

Nekilnojamojo turto teisė
Partnerė Piret Blankin vadovauja DERLING PRIMUS komandai Estijoje, kuri neseniai
konsultavo „Kunda Nordic Tsement“ įvairiais klausimais, susijusiais su Kundos uosto plėtra.
Kontora taip pat atstovavo Kohila savivaldybei ginče, susijusiame su projekto „Rail Baltica“
planavimu. Partneris Margo Lemetti taip pat yra rekomenduojamas.
Partnerė Kristīne Gaigule-Šāvēja vadovauja PRIMUS DERLING nekilnojamo turto praktikos
grupei Latvijoje, kuri turi patirties konsultuojant vietos ir tarptautinius nekilnojamojo turto
vystytojus ir investuotojus statybos ir planavimo klausimais. Partnerė Sintija Radionova
konsultuoja „UCTAM Baltics“ dukterinę įmonę „UniCredit Bank Austria“ įvairiais klausimais,
susijusiais su nekilnojamo turto pardavimu ir pirkimu. Kiti kontoros klientai. – „CSK Steel“ ir
„Novira Finance“.
Vadovaujantis partneris Robert Juodka vadovauja PRIMUS DERLING nekilnojamo turto
praktikos grupei Lietuvoje, kuri konsultuoja įvairius vietinius ir tarptautinius klientus, įskaitant ir
bendrovę, kuriai priklauso viešbutis „Ibis’’. R. Juodka ir partneris Marius Devyžis konsultavo
„Ergo Insurance’’ nekilnojamo turto draudimo ginče, susijusiame su prekybos centro stogo
griūtimi 2013 metais, kuris pasibaigė taikos sutartimi ir 5.34 mln. eurų žalos apmokėjimu.
Komandą sustiprino nauji teisininkai – Karolis Disksa ir Ieva Strunkienė, kuri prisijungė prie
kontoros iš „Triniti’’. Partneriai Ernesta Žiogienė ir Tomas Venckus taip pat yra vertinami
kaip geri specialistai.
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Transporto teisė
DERLING PRIMUS kontoroje Estijoje partnerė Piret Blankin konsultavo aplinkosaugos srityje
veikiančią VšĮ „ARB’’ dėl jos dalyvavimo nustatant „Rail Baltica“ projekto maršrutą. Partneris
Rolan Jankelevitsh neseniai konsultavo „Kantauro’’ bendrovė „Transiidikeskuse“ pardavimo
klausimais, taip pat konsultavo „Fort Aero“ įvairiais teisiniais klausimais. „Viru-Nigula’‘
savivaldybė yra dar vienas svarbus kontoros klientas.
PRIMUS DERLING kontoroje Latvijoje partnerės Sintija Radionova ir Kristīne GaiguleŠāvēja kartu vadovauja transporto teisės praktikos grupei, kuri konsultuoja tokius klientus kaip
„Kauno Tiltai’’. Komanda turi patirties viešųjų pirkimų srityje ir konsultuoja mokesčių teisės
klausimais, susijusiais su planavimo plėtra. Pastaruoju metu komanda konsultavo stambią
transporto bendrovę įsigijimo klausimais.
Vadovaujantis partneris Lietuvoje Robert Juodka vadovauja PRIMUS DERLING komandai,
kuri turi ypatingą patirtį aviacijos teisės srityje. Platus klientų skaičius apima keletą Lenkijos
bendrovių, tokių kaip „PKP Energetyka’’ ir statybos bendrovę „Warbud’’. Asocijuotasis
partneris Artūras Gutauskas reguliariai atstovauja klientus ginčuose, susijusiuose su tranzito
procedūrų pažeidimais.

Mokesčių teisė
DERLING PRIMUS mokesčių teisės praktikos grupė Estijoje, vadovaujama partnerio Rolan
Jankelevitsh, neseniai konsultavo „Upteam Group“ efektyvios PVM struktūros kliento tiekimo
tinklui klausimais. Kiti svarbūs klientai yra „Fort Aero“ ir „Eleks“.
PRIMUS DERLING komanda Latvijoje, vadovaujama Ingūnos Ābeles, konsultuoja vietinius
ir tarptautinius klientus įvairiais mokesčių teisės klausimais, susijusius su sandorių kainodara,
teisiniais patikrinimais ir auditais. Komanda konsultavo Latvijos sporto federacijų tarybą ir
Latvijos olimpinį komitetą dėl mokesčių taisyklių.
Šaltinis: „The Legal 500“
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