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2010 m. spalio 21 d., ketvirtadienį, Vilniuje advokatų kontora 

SORAINEN, LR Teisingumo ministerija ir Vilniaus komercinio arbitražo 

teismas rengia pirmą specializuotą tarptautinę konferenciją apie 

akcininkų ginčų sprendimą arbitraže.

Pasak organizatorių, galimyb÷ nagrin÷ti įmonių akcininkų ginčus arbitraže kasmet 
tampa vis aktualesn÷. „Visų pirma temos aktualumą lemia dabartin÷ situacija: 
ekonomikai patyrus nuosmukį, padaug÷jo akcininkų ginčų d÷l netinkamo įmonių 
valdymo, d÷l to kilusių nuostolių bei kitų akcininkų teisių. Be to, intensyviai 
plečiantis tarptautiniams verslo santykiams, tokie ginčai vis dažniau peržengia 
vienos valstyb÷s ribas", - sako advokatų kontoros SORAINEN ginčų praktikos 
grup÷s vadov÷ Renata Beržanskien÷.

Pasak R. Beržanskien÷s, kol kas Lietuvos verslininkai neskuba savo ginčo perduoti 
arbitražui, nes šis būdas yra mažai pažįstamas - egzistuoja stereotipin÷ nuomon÷, 
jog bylos nagrin÷jimas arbirtaže yra itin brangus, be to manoma, jog ginčo 
nagrin÷jimas čia, kaip ir teisme, trunka ilgai, o akcininkų nesutarimai gali iškilti 
viešumon.

„Tuo tarpu šie įsitikinimai dažnai yra klaidingi, tod÷l šioje konferencijoje, skirtoje 
įmonių akcininkams, vadovams, teisininkams bei arbitrams, sieksime suteikti 
daugiau informacijos apie tokį teisinių ginčų nagrin÷jimo būdą - arbitražo specifiką, 
galimybes ir procesus, taip pat pasidalinti tarptautine praktine patirtimi, kuri ypač 
aktuali tarptautinių įmonių akcininkams ir jų teisininkams", - sako arbitr÷ Renata 
Beržanskien÷.

Konferencijoje, kurią atidarys Teisingumo ministras Remigijus Šimašius, dalyvaus 
itin patyrę arbitrai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Rusijos, Švedijos, 
Suomijos, Danijos bei Prancūzijos. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas, tačiau 
dalyviai prašomi iš anksto užsiregistruoti. Daugiau informacijos apie konferenciją 
pateikiama tinklyje www.sorainen.com

Arbitražas - tai ginčo sprendimo būdas, kai fiziniai ar juridiniai asmenys, 
remdamiesi savo susitarimu, tarpusavio ginčui spręsti kreipiasi ne į valstyb÷s 
teismą, o į jų susitarimu pasirinktą trečiąjį asmenį ar asmenis. Arbitražo sprendimai 
pripažįstami ir gali būti vykdomi daugiau nei 140 pasaulio valstybių, jų skaičius 
kasmet did÷ja. Arbitraže dalyvaujančios šalys gali susitarti d÷l kalbos ir vietos, 
arbitrų skaičiaus bei jų skyrimo tvarkos, ginčams spręsti taikytinos teis÷s.

SORAINEN yra daugiausia tarptautinių apdovanojimų pelniusi advokatų kontora 
Baltijos šalyse: ji buvo pripažinta „Metų advokatų kontora Baltijos šalyse" 
„International Financial Law Review" (2009, 2010), „PLC Which lawyer?" (2009, 
2010) ir „The Financial Times & Mergermarket" (2008) tarptautiniuose 
apdovanojimuose. SORAINEN taip pat peln÷ „Metų mokesčių patar÷jo" 
apdovanojimą tarptautiniuose „International Tax Review" (2010) Europos mokesčių 
apdovanojimuose.

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 
profesionalų, konsultuojančių vietos ir tarptautines įmones visais verslo teis÷s 
klausimais. SORAINEN yra pirmoji ir vienintel÷ advokatų kontora Baltijos šalyse, 
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įdiegusi vieningą kokyb÷s valdymo sistemą, sertifikuotą pagal ISO 9001:2000 
standartą (sertifikuota „Lloyd's Register Quality Assurance" 2006 m.).
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