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Penktadienį, geguž÷s 14 d., tarptautiniuose "PLC Which lawyer?" 
apdovanojimuose SORAINEN buvo pripažinta "Metų advokatų 
kontora Baltijos šalyse". "PLC Which lawyer?" apdovanojimų 
laim÷toją nulemia tarptautinių įmonių teisininkų elektroninis 
balsavimas. SORAINEN buvo įvertinta už nepriekaištingas 
paslaugas visuose kontoros biuruose ir šį apdovanojimą peln÷ 
antrus metus iš eil÷s. 
 
"PLC Which lawyer?" 
apdovanojimai yra reikšmingi d÷l 
to, kad jie teikiami remiantis 
vertinimais tarptautinių klientų, 
kurie dažnai naudojasi kelių 
advokatų kontorų paslaugomis, 
tod÷l gali objektyviai jas lyginti." – 
komentuoja Kęstutis Adamonis, 
SORAINEN kontoros Lietuvoje 
vadovaujantis partneris. 
 
"PLC Which lawyer?" šį 
apdovanojimą Baltijos šalims skiria tik antrus metus, ir abu 
kartus jis atiteko SORAINEN. Pasak K.Adamonio, toks aukštas 
klientų įvertinimas įpareigoja kontorą ir toliau siekti aukščiausios 
kokyb÷s konsultuojant klientus Baltijos šalyse ir Baltarusijoje. 
 
Laim÷tojai 34 nacionalin÷se ir regionin÷se kategorijose buvo 
išrinkti remiantis daugiau nei 5 500 respondentų iš viso pasaulio 
balsais. "PLC Which lawyer?" yra vienas svarbiausių tarptautinių 
teisinių žinynų, kuris nuo 1995 m. atlieka teisininkų, dirbančių 
verslo teis÷s srityse daugiau nei 110 valstybių, nepriklausomus 
vertinimus. "PLC Which lawyer?" priklauso "Practical Law 
Company" (PLC), kuri yra viena pirmaujančių įmonių pasaulyje, 
teikiančių teisinę informaciją (know-how) ir sandorių analizę 
teisininkams. 
 
Dar kartą pelniusi "PLC Which lawyer?" pripažinimą, SORAINEN 
išlieka daugiausia apdovanojimų ir didžiausią tarptautinį 
pripažinimą pelniusia advokatų kontora Baltijos šalyse. Be 
antrus metus iš eil÷s gautų "PLC Which lawyer?" apdovanojimų, 
SORAINEN taip pat buvo pripažinta "Metų advokatų kontora 
Baltijos šalyse" "International Financial Law Review" Europos 
apdovanojimuose 2009 m. ir 2010 m., bei "Metų teis÷s patar÷ju 
Baltijos šalyse" "The Financial Times" ir "Mergermarket" 
rengtuose Europos įmonių įsigijimų ir susijungimų 
apdovanojimuose 2008 m.(angl. European M&A Awards 2008; 
šie apdovanojimai nebuvo skiriami Baltijos šalims 2009 m.). 
SORAINEN yra vienintel÷ advokatų kontora Europoje, pelniusi 
abu – "PLC Which lawyer?" ir "International Financial Law 
Review" apdovanojimus nacionalin÷je/regionin÷je kategorijoje 
antrus metus iš eil÷s. 
 
SORAINEN yra vienintel÷ pilnai integruota regionin÷ advokatų 
kontora, teikianti verslo teis÷s paslaugas Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje ir Baltarusijoje. Nuo veiklos pradžios 1995 m. kontora 
sparčiai augo ir šiandien joje dirba daugiau nei 100 teisininkų, 
konsultuojančių vietos ir tarptautines įmones visais verslo teis÷s 
klausimais. SORAINEN yra pirmoji advokatų kontora Baltijos 
šalyse ir Baltarusijoje, kurios kokyb÷s valdymo sistema 
sertifikuota pagal ISO 9001 kokyb÷s standartą (sertifikavo 
"Lloyd's Register Quality Assurance"). 
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Meti svorį?

Jei savo pastangomis gali atsikratyti 2kg, tai su Alli - 1kg 
daugiau! 
www.alli.lt

Domus centras

Biurai iki 1200 m2 viename aukšte. Čia tavo įmon÷s 
verslo centras! 
nt.ogmios.lt

Nemokama navigacija

Nokia telefone navigacija nemokama. Visame pasaulyje. 
Visiems laikams. 
www.nokia.lt/maps

Keiskim sveikatos apsaugą

Kad ir jauni gydytojai gal÷tų s÷kmingai dirbti Lietuvoje! 
www.manotaip.lt

Prabangus savaitgalis

Atsakyk klausimus - laim÷k savaitgalį "Europa Royale" 
viešbutyje! 
www.ziedas.lt
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