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Sandorių bei konkurencijos teisės ekspertas, turintis daugiau nei septynerių metų patirtį

Patirtis

Laurynas Ramonas yra įmonių teisės bei sandorių komandos narys, taip pat vienas iš
konkurencijos teisės komandos vadovų, atsakingas už koncentracijų kontrolę.

Laurynas yra vertinamas dėl atsidavimo darbui bei gebėjimo lengvai manevruoti net ir
sudėtingiausiuose sandoriuose. Jis konsultuoja didžiausias regiono ir tarptautines įmones dėl
įvairaus pobūdžio sandorių. Jis atstovauja ir koncentracijų kontrolės procesuose bei užtrikina
Konkurencijos tarybos leidimų gavimą įvairiems sandoriais, o taip pat teikia bendrąsias teisines
konsultacijas įmonių teisės klausimais.

Ilgas sėkmingų sandorių sąrašas. Laurynui teko atstovauti reikšmingiausiuose regiono
sandoriuose. Vienas iš įspūdingiausių – pardavėjų astovavimas, parduodant 100 % „Mailerlite“
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akcijų (sandorio vertė – net 90 milijonų EUR) Lenkijoje listinguotai įmonių grupei „Vercom“.
Laurynas taip pat konsultavo klientus dėl sandorių, kuriuos „CEE Legal Matters“ paskelbė tarp
pretendentų dėl reikšmingiausio metų regiono sandorio: „Bertona Holdings Limited“ įgyvendintas
„Vilniaus prekybos“ akcijų įsigijimas iš smulkiųjų įmonių grupės akcininkų; „Žabolis ir partneriai“
valdomos „TAMO“ sandoris, kuriuo įsigyta „Šviesos“ įmonių grupė, bei itin dažnai viešai aptartas ir
ne kartą kaip vienas reikšmingiausių sandorių regione per pastąrąjį dešimtmetį minėtas „Linas
Agro Group“ sandoris įsigyjant „Kauno grūdų“ įmonių grupės kontrolę.

Randa sprendimus net ir sudėtingiausiose situacijose. Laurynas dirbo prie ypač sudėtingų
sandorių, kuomet reikėjo kūrybiškų, nestandartinių ir operatyvių sprendimų, kad sandoris
sėkmingai įvyktų. Prasidėjus karui Ukrainoje jis atstovavo „Linas Agro Group“ pasitraukiant iš
Rusijos ir Baltarusijos rinkų bei parduodant grupės turtą šiose itin komplikuoto teisinio reguliavimo
valstybėse. Laurynui pavyko užtikrinti sklandų pasitraukimą ir palankų rezultatą klientui.

Patirtis neapsiriboja tik sandoriais. Laurynas yra konkurencijos teisės ekspertas, kurio
specializacija yra susijungimų kontrolė. Jis buvo atsakingas už nemažą dalį per pastaruosius
kelerius metus Lietuvoje išduotų Konkurencijos tarybos leidimų koncentracijoms, tarp kurių
leidimas Mariaus Jakulio Jason holdingo bendrovei įsigyti Medicinos banką, taip pat DG Avia
leidimas įsigyti „Siemens“ (Vilnius) ir „Cido“ (Panevėžys) arenų, bilietų platintojo „Tiketa“, taip pat
renginių organizavimo bendrovės „Seven Entertainment“ kontrolę. Itin svarbų leidimą pavyko
gauti atstovaujant „BaltCap“, kurios valdomam fondui buvo leista įgyti bendrą veterinarijos klinikų
tinklo kontrolę kartu su „I Asset Management“ valdomu fondu. Net keli atskiri leidimai Lauryno
deka buvo išduoti RELEVEN bei „Hanner“ sujungiant jėgas dėl bendrų projektų Vilniaus
centriniame verslo rajone vystymo.

Sudėtingi susijungimai ir reorganizacijos. Tarp daugelio tokių projektų, kuriuose dalyvavo
Laurynas, galima išskirti „Mailerlite“ prijungimą prie „Vercom“ – vienintelį 2022 m. Lietuvoje
sėkmingai įgyvendintą valstybės ribas peržengiantį prijungimą; „Kauno grūdų“ verslo prijungimą
prie „Linas Agro“. Taip pat jis konsultavo „Balticsofa“ ir „BS Classic“ susijungimą bei „Brolis“
įmonių grupę, pertvarkant korporatyvinę struktūrą bei išskaidant verslus į atskiras įmones.

Sudėtinguose projektuose pritaikomos ne tik teisinės žinios. Laurynui dažnai klientai patiki
vadovauti tarptautiniams projektams. Jis padėjo „Linas Agro Group“ gauti penkis atskirus leidimus
koncentracijoms įvairiose jurisdikcijose. Jam teko atstovauti „Enebai“ jos serijos A investicijų
pritraukimo etape, kuriai kaip ir „Brite“ pritraukiant „Twinkle“ investiciją teko perkelti grupės
valdymo struktūrą į Jungtinę Karalystę. Jam taip pat yra tekę dirbti įgyvendinant sandorius
Skandinavijoje, Ispanijoje, Nyderlanduose, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje, Kipre, Maltoje,
Vengrijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Vokietijoje, Honkonge, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Islandijoje.



Pripažintos kompetencijos ir pasiekimai. „Legal 500“ pripažino Lauryną kaip „Rising star“
komercijos, įmonių ir susijungimų srityje Lietuvoje, o „Mergermarket“ įtraukė jį į Baltijos šalių
teisininkų TOP 20 tiek pagal atstovautų sandorių vertę, tiek pagal jų kiekį (įtraukiant tik tuos
sandorius, kurių vertė viršija 5 mln. EUR).

Kalbos: lietuvių, anglų.

Išsilavinimas

Londono karališkasis koledžas, ES konkurencijos teisės magistro studijos
Londono karališkasis koledžas, ES konkurencijos teisės antrosios pakopos diplomas
Vilniaus universitetas, teisės magistras

Patirties pavyzdžiai

2023

Atstovavome klientui įsigyjant „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės akcijas

Atstovavome „Inbalance grid“ sudarant dar vieną sandorį

„In Balance grid“ užmezgė strateginę partnerystę su „Equite“ investicijų grupe

2022

Konsultavome „Žabolis Partners“ dėl strateginio įsigijimo skaitmeninio švietimo sektoriuje

Padėjome „Linas Agro Group“ parduoti turtą ir pasitraukti iš Rusijos rinkos

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

„Ekomlita“ ir „YNOT Media“ suvienijo jėgas, kad įkurtų naują prekės ženklą „Orbio World“

Atstovavome klientui įsigyjant „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės akcijas

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

2021

https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-isigyjant-vilniaus-prekybos-imoniu-akcijas/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-inbalance-grid-sudarant-dar-viena-sandori/
https://motieka.com/lt/naujienos/in-balance-grid-uzmezge-strategine-partneryste-su-equite-investiciju-grupe/
https://motieka.com/lt/naujienos/konsultavome-zabolis-partners-del-strateginio-isigijimo-skaitmeninio-svietimo-sektoriuje/
https://motieka.com/lt/naujienos/padejome-linas-agro-group-parduoti-turta-ir-pasitraukti-is-rusijos-rinkos/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-lietuviskam-startuoliui-mailerlite-parduodant-100-akciju-lenkijos-imonei/
https://motieka.com/lt/naujienos/baltcap-growth-fund-gavo-konkurencijos-tarybos-leidima-isigyti-vet-ventures/
https://motieka.com/lt/naujienos/mariaus-jakulio-jason-valdoma-uab-aaa-capital-gavo-koncentracijos-leidima-isigyti-medicinos-banka/
https://motieka.com/lt/naujienos/ekomlita-ir-ynot-media-suvienijo-jegas/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-klientui-isigyjant-vilniaus-prekybos-imoniu-grupes-akcijas/
https://motieka.com/lt/naujienos/linas-agro-group-baige-zaliavu-ir-priedu-pasarams-prekybos-imones-isigijima/


Padėjome startuoliui „In Balance grid“ gauti antrąją 1,5 mln. EUR investiciją

Atstovavome sparčiai populiarėjančiam startuoliui „Brite“ pradinio finansavimo etape

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

2020

Atstovavome klientui gaunant Konkurencijos tarybos leidimą įsigyti pramogų verslo įmonių
grupę

Atstovavome klientui įsigyjant pramogų verslo įmonių grupę

Konsultavome lietuvišką startuolį „Turing College“ pirmame investicijų etape

https://motieka.com/lt/naujienos/padejome-startuoliui-in-balance-grid-gauti-antraja-15-mln-eur-investicija/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-sparciai-populiarejanciam-startuoliui-brite-pradinio-finansavimo-etape/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-uab-pharnasanta-grupei-gaunant-koncentracijos-leidima-isigyti-vilniaus-metrologijos-centra/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovaujame-bendrovei-linas-agro-group-isigyjant-kauno-grudus/
https://motieka.com/lt/naujienos/konkurencijos-taryba-dave-leidima-linas-agro-group-isigyti-kauno-grudus/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-brolis-sensor-technology-del-finansavimo/
https://motieka.com/lt/naujienos/hostinger-pritrauke-investuotojus-is-vokietijos-ir-spartina-pletra/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-klientui-gaunant-konkurencijos-tarybos-leidima-isigyti-pramogu-verslo-imoniu-grupe/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-klientui-isigyjant-pramogu-verslo-imoniu-grupe/
https://motieka.com/lt/naujienos/konsultavome-lietuviska-startuoli-turing-college-pirmame-investiciju-etape/

