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Įmonių teisės, susijungimų ir įsigijimų praktikos vadovas

Patirtis

Giedrius Kolesnikovas vadovauja kontoros įmonių teisės praktikos grupei nuo 2012 m. Pagrindinį
dėmesį Giedrius skiria susijungimams ir įsigijimams, įskaitant tarpvalstybinius sandorius, akcininkų
konfliktus, sandorių struktūrizavimą ir konsultavimą konkurencijos teisės klausimais.

Giedrius yra sukaupęs ilgametę patirtį aviacijos, energetikos, finansinių paslaugų ir fintech,
pramogų, technologijų, žiniasklaidos ir telekomunikacijų sektoriuose.

Jo klientų bazę sudaro vietinės ir tarptautinės bendrovės – nuo inovatyvių technologijomis pagrįstų
verslo įmonių („Brolis Semiconductors“, „Finbee“, „Mobile Financial Solutions“, „Tamo“) iki didelių
tarptautinių korporacijų („Avia Solutions Group“, „Grupa LOTOS S.A.“, „Vienna Insurance Group“).
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Giedrius nuolat reitinguojamas nepriklausomuose teisės žinynuose „Chambers & Partners“ ir
„Legal 500“ kaip vienas iš geriausių įmonių teisės specialistų.

Giedrius savo karjerą pradėjo nuo advokato padėjėjo pareigų kontoroje „Lawin“, dirbo teisininku
advokatų kontoroje „Jurevičius, Balčiūnas ir Partneriai“, o 2002 m. prisijungė prie advokatų
kontoros „Motieka ir Audzevičius“ komandos.

Kalbos: lietuvių, anglų, rusų

Išsilavinimas ir narystės

EMBA-Global Asia
Londono karališkasis koledžas, ES konkurencijos teisės antrosios pakopos studijų diplomas
IALS, Londono universitetas, mokesčių magistras
Rygos aukštoji teisės mokykla, teisės magistras
Duke universitetas, teisės magistras (Fulbright Alumnus)
Vilniaus universitetas, teisės magistras

Narystės:
Tarptautinė advokatų asociacija
Lietuvos advokatūra

Patirties pavyzdžiai

2023

Atstovavome klientui įsigyjant „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės akcijas

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“

Mariaus Jakulio Jasono valdoma UAB „AAA capital“ gavo koncentracijos leidimą įsigyti
Medicinos banką
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Atstovavome klientui įsigyjant „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės akcijas

„Linas Agro Group“ baigė žaliavų ir priedų pašarams prekybos įmonės įsigijimą

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

„Hostinger“ pritraukė investuotojus iš Vokietijos ir spartina plėtrą

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

„Turing College“ tapo pirmuoju Lietuvos startuoliu, kurį išrinko akseleratorius „Y Combinator“

2020

Konsultavome žaidimų platformą „Eneba“ pritraukiant A serijos investiciją

Atstovavome klientui gaunant Konkurencijos tarybos leidimą įsigyti pramogų verslo įmonių
grupę

Atstovavome klientui įsigyjant pramogų verslo įmonių grupę

„Avia Solutions Group“ užbaigė „Bluebird Nordic“ įsigijimą

Atstovavome „MyFitness“ įsigyjant „Gym Plius“

„Avia Solutions Group“ įsigijo „Bluebird Nordic“
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