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Konsultuoja nekilnojamojo turto sandorių, bendrovių susijungimų ir įsigijimų bei reguliavimo
klausimais

Patirtis

Aivaras specializuojasi nekilnojamojo turto industrijoje, konsultuoja klientus struktūrizuojant,
rengiant ir vykdant sudėtingus nekilnojamojo turto sandorius, įskaitant komercinių, industrinių,
gyvenamųjų projektų įsigijimą, finansavimą, vystymą, nuomą ir pardavimą.

Jis konsultuoja klientus verslo operacijų klausimais, įskaitant bendrovių susijungimus ir įsigijimus,
jungtines veiklas, finansavimo sandorius ir privataus kapitalo investicijas. Jis taip pat reguliariai
padeda klientams įmonių valdymo ir įmonių teisės bei kitais klausimais.

Aivaras taip pat konsultuoja klientus veikiančius aviacijos sektoriuje, kadangi turi patirties orlaivių
nuomos ir finansavimo, taip pat kitų su aviacija susijusių operacijų ir atitikties klausimų sprendimo
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srityje. Jis įgijo išsamių šio sektoriaus žinių dirbdamas oro linijose.

Aivaras buvo mūsų komandos narys 2012–2014 m. ir vėl prisijungė 2019 m. Prieš sugrįždamas į
mūsų komandą, Aivaras dirbo teisininku viename didžiausių laisvalaikio kelionių oro vežėjų regione.

Kalbos: lietuvių, anglų.

Išsilavinimas

Vilniaus universitetas, teisės magistras

Patirties pavyzdžiai

2023

Suomijos fondas „Titanium“ įsigijo „Avia Solutions Group“ biurų pastatą

2022

Konsultavome „Žabolis Partners“ dėl strateginio įsigijimo skaitmeninio švietimo sektoriuje

Konsultavome įkūrėją ir akcininką dėl sėkmingo pasitraukimo iš UAB „Ecso“

Atstovavome lietuviškam startuoliui „MailerLite“ parduodant 100% akcijų Lenkijos įmonei

„BaltCap Growth Fund“ gavo Konkurencijos tarybos leidimą įsigyti „Vet Ventures“

Atstovavome nekilnojamojo turto bendrovei parduodant prekybos centrą Vilniuje

2021

Atstovavome įmonei „Kauno grūdai“ sudarant nekilnojamojo turto sandorį

Atstovavome UAB „Pharnasanta grupei“ gaunant koncentracijos leidimą įsigyti Vilniaus
metrologijos centrą

Atstovavome bendrovei „Linas Agro Group“ įsigyjant „Kauno grūdus“

Konkurencijos taryba davė leidimą „Linas Agro Group“ įsigyti „Kauno grūdus“

Atstovavome „Brolis Sensor Technology“ dėl finansavimo iš EIB ir privataus kapitalo
investuotojų
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Atstovavome klientui struktūrizuojant „Alna Software“ vadovybės vykdomą akcijų išpirkimą

Atstovavome deimantų prekybos įmonei derybose su tiekėju

Atstovavome UAB „Re Verum“ įsigyjant didžiausius laidojimo namus bei ritualinių paslaugų
įmonę

2020

Atstovavome klientui įsigyjant pramogų verslo įmonių grupę
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