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„Konkretūs patarimai itin techniniais klausimais.“
IFRL1000 2017

Akvilė Bosaitė yra kontoros partnerė, advokatė, Bankininkystės ir finansų praktikos
grupės vadovė. Ji daugiau nei keturiolika metų specializuojasi bankininkystės, finansų,
investicinių fondų, projektų finansavimo, finansavimo restruktūrizavimo, vertybinių
popierių bei įmonių susijungimų ir įsigijimų srityse. Akvilė Bosaitė yra tarptautinių
teisės žinynų rekomenduojama finansų teisės ekspertė. Akvilė teisės magistro laipsnį
įgijo Vilniaus universitete ir Roterdamo Erasmus universitete Olandijoje.
Per savo teisinę praktiką Akvilė Bosaitė vadovavo vieniems didžiausių finansavimo,
investicinių fondų, kapitalo rinkų bei įmonių įsigijimų ir susijungimų projektų tiek
Lietuvoje, tiek ir užsienio jurisdikcijose. Akvilė konsultavo įvairiais su bankininkyste
susijusiais klausimais (įskaitant skolinimą, refinansavimą ir paskolų portfelio
pardavimą), taip pat vykdant vieną iš nedaugelio pirminį viešą nuosavybės ir skolos
vertybinių popierių platinimą Lietuvoje, įvairių fondų (įskaitant rizikos, ankstyvosios
stadijos fondus bei kolektyvinio investavimo subjektus) struktūros parengimo ir
steigimo klausimais ir kituose su finansų teise susijusiuose projektuose.
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Turto ir projektų finansavimas

„Bankininkystės ir finansų praktikos

2004–2009 m. advokatų kontora

grupės vadovė Akvilė Bosaitė yra gerai

„Bernotas ir Dominas Glimstedt“,

rinkoje žinomas vardas. „Aš labai ją
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vertinu“, „Ji protinga ir organizuota“ teigia vienas šaltinis.“ (Chambers Europe
2016, Bankininkystė ir finansai)

2002–2004 m. advokatų kontora
„Bernotas ir Dominas Glimstedt“,
teisininko asistentė

„Akvilė Bosaitė yra puiki, labai protinga,
kvalifikuota ir iniciatyvi.“ (IFRL1000 2016)
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Privatus kapitalas
Startuoliai
Rizikos kapitalas

www.cobalt.legal

Išsilavinimas ir narystė
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COBALT konsultavo UAB „ValorPay“

Finansų sektorius 2016 m.:
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gaunant mokėjimo įstaigos veiklos

optimizavimas ir plūstantys pinigai iš
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licenciją

Europos

Tarptautinis verslo, įmonių ir jūrų teisės

COBALT atstovavo KEVIN EU, UAB
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Nepriklausomybės atkūrimo

COBALT konsultavo UAB „Wallter“

Civilinė teisė. Bendroji dalis

magistro laipsnis (įmonių teisės
specializacija)
Nuo 2004 m. doktorantūros studijos
Vilniaus universiteto Teisės fakultete

gaunant elektroninių pinigų įstaigos

2004 m. Vilniaus universiteto Teisės

licenciją

fakultete suteiktas teisės magistro

COBALT konsultavo Practica fondus

laipsnis

European Corporate Law

parduodant turėtas UAB „NanoAvionika“

2003 m. Europos ir lyginamosios teisės

akcijas „AST&Science“

studijos Gento universitete (Belgija)

COBALT konsultuoja UAB „Agrosfera"

Nuo 2009 m. Lietuvos advokatūros narė

parduodant dalį akcijų UAB „ICOR“
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