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Susijungimų ir įsigijimų, rizikos kapitalo, privataus kapitalo ir nekilnojamojo turto ekspertas,
daugiausia dėmesio skiriantis technologijų, atsinaujinančios energetikos, e. komercijos ir aviacijos
sektoriams

Patirtis

Roko specializacija – augančių verslų ir investuotojų konsultavimas. Jis turi daugiau nei dešimties
metų patirtį atstovaujant tiek listinguotoms, tiek privačioms įmonėms tokiose srityse kaip rizikos
kapitalo finansavimas, susijungimai ir įsigijimai, privatus kapitalas, jungtinė veikla bei akcininkų
ginčai.

Pripažintos kompetencijos. Didžiausios teisės tyrimų bendrovės „Chambers and Partners“ ir
„Legal 500“ Roką pripažino kylančia žvaigžde (Rising star) ir naujos kartos partneriu (Next
generation partner), o susijungimų ir susijungimų analizės bendrovė „Mergermarket“ – vienu
aktyviausių teisininkų Baltijos šalyse. Jis taip pat dirbo prie sandorių, kuriuos „CEE Legal Matters“
ne kartą atrinko į Metų sandorio Lietuvoje sąrašą.
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Technologijų sektoriaus advokatas. Rokas teikia prioritetą technologijų įmonėms ir verslams,
kurie kuria atsakingą, pažangią, tvarią ir įdomią ateitį. Rokas vadovavo didžiausiam Lietuvoje
technologijų įmonės pardavimo sandoriui – lietuvišką elektroninio pašto rinkodaros platformą
„MailerLite“ įsijio Lenkijos įmonė „Vercom“. Jis atstovavo ed-tech bendrovei „Turing College“
gaunant pirmąją prestižinio Amerikos technologijų akseleratoriaus „Y Combinator“ investiciją į
startuolį Lietuvoje. Rokas taip pat padėjo lazerių technologijų bendrovei „Brolis Semiconductors“
įvairiais klausimais, susijusiais su puslaidininkių pagrindu sukurtų pažangių technologijų gynybos ir
medicinos sektoriuose kūrimu. Jis dalyvavo IT įmonės „Hostinger“ finansavimo etapuose, kuriuos
atliko „Tesonet“ ir „Brainweb“; atstovavo žaidimų platformai „Eneba“ pritraukiant lėšas iš
„InReach Ventures“; „Satalia“ įsigijant „Data Dog“; el. automobilių krovimo sprendimų bendrovei
„In Balance Grid“ privataus ir ES finansavimo etapuose ir „Leafood“ (vienam didžiausių vertikalių
ūkių Europoje) pritraukiant lėšų ir kt.

Atstovauja didžiausioms Lietuvos įmonėms. Per savo veiklos metus Rokas užsitarnavo
didžiausių vietos rinkos žaidėjų pagarbą. Rokas vadovavo „Bertona Holdings Limited“ įsigyjant
likusias „Vilniaus prekybos“ akcijas, užbaigiant kelis įsisenėjusius ginčus (sandoriu, kuris iš dalies
apėmė ir fiziniam asmeniui Lietuvoje priteistą didžiausią visų laikų žalos atlyginimą). Be to, Rokas
suvaidino esminį vaidmenį susijungiant „Linas Agro Group“ ir „Kauno grūdams“ – dviem
didžiausioms Lietuvos žemės ūkio grupėms. Jis taip atstovavo „Kesko Senukai Digital“ įsigyjant el.
prekybos platformą 1A, o tai lėmė reikšmingą „Kesko Senukai Digital“ el. verslo plėtrą Baltijos
šalyse.

Daugelio privataus kapitalo fondų teisininkas. Privataus kapitalo fondo „Žabolis ir partneriai“
vardu Rokas vadovavo įsigyjant švietimo įmonę „Šviesa“, konsultavo „Orion Private Equity Fund“
investuojant į įvairias įmones, atstovavo „IAM Petcare Growth Fund“ ir „BaltCap Growth Fund“
drauge investuojant į veterinarijos klinikų verslą.

Kalbos: lietuvių, anglų.

Išsilavinimas ir narystės

Northwestern Pritzker School of Law (Čikaga), vadovų teisės magistras (tikimasi 2024 m.)
IE Business School (Madridas), verslo vadybos diplomas (tikimasi 2024 m.)
King‘s College London , Europos Sąjungos teisės antrosios pakopos diplomas
Vilniaus universitetas, teisės magistras

Narytės:
Lietuvos advokatūra
Lietuvos krepšinio lygos Drausmės komiteto narys (2016–2019)
Visuomeninis patarėjas prie LR Seime (2013–2015)



Patirties pavyzdžiai

2023

Atstovavome klientui įsigyjant „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės akcijas

Atstovavome „Inbalance grid“ sudarant dar vieną sandorį

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

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

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

Atstovavome nekilnojamojo turto bendrovei parduodant prekybos centrą Vilniuje

Atstovavome klientui įsigyjant „Vilniaus prekybos“ įmonių grupės akcijas

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

2021

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

Atstovavome „Turing College“ pritraukiant investicijas iš rizikos kapitalo fondų ir Silicio slėnio
angelų

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

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

Atstovavome klientui struktūrizuojant „Alna Software“ vadovybės vykdomą akcijų išpirkimą

„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“

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/suomijos-fondas-titanium-isigijo-avia-solutions-group-biuru-pastata/
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/konsultavome-ikureja-ir-akcininka-del-sekmingo-pasitraukimo-is-uab-ecso/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-lietuviskam-startuoliui-mailerlite-parduodant-100-akciju-lenkijos-imonei/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-nekilnojamojo-turto-bendrovei-parduodant-prekybos-centra-vilniuje/
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/
https://motieka.com/lt/naujienos/padejome-startuoliui-in-balance-grid-gauti-antraja-15-mln-eur-investicija/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-turing-college-pritraukiant-investicijas-is-rizikos-kapitalo-fondu-ir-silicio-slenio-angelu/
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-klientui-strukturizuojant-alna-software-vadovybes-vykdoma-akciju-ispirkima/
https://motieka.com/lt/naujienos/hostinger-pritrauke-investuotojus-is-vokietijos-ir-spartina-pletra/
https://motieka.com/lt/naujienos/atstovavome-uab-re-verum-isigyjant-didziausius-laidojimo-namus-bei-ritualiniu-paslaugu-imone/
https://motieka.com/lt/naujienos/turing-college-tapo-pirmuoju-lietuvos-startuoliu-kuri-isrinko-akseleratorius-y-combinator/


2020

Konsultavome žaidimų platformą „Eneba“ pritraukiant A serijos investiciją

Atstovavome klientui įsigyjant pramogų verslo įmonių grupę

Konsultavome lietuvišką startuolį „Turing College“ pirmame investicijų etape

Konsultavome atsinaujinančios energetikos startuolį dėl investicijos pritraukimo

https://motieka.com/lt/naujienos/konsultavome-zaidimu-platforma-eneba-pritraukiant-a-serijos-investicija/
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/
https://motieka.com/lt/naujienos/konsultavome-atsinaujinancios-startuoli-del-investicijos-pritraukimo/

