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„Irmantas Norkus yra gerai įsitvirtinęs rinkoje ir yra pajėgus tvarkyti
įvairius vidaus ir tarptautinius sandorius. Irmantas Norkus yra darbštus ir
ambicingas.“
CHAMBERS GLOBAL 2020. BENDROJI / KOMERCINĖ TEISĖ

Dr. Irmantas Norkus yra COBALT Lietuvos biuro vadovaujantis partneris, advokatas,
turintis daugiau kaip 20 metų patirtį privataus ir viešojo sektoriaus įmonių susijungimų
ir įsigijimų, konkurencijos, bankininkystės ir ﬁnansų teisės srityse. Per savo karjerą dr.
Norkus vadovavo daugeliui išskirtinių tarptautinių ir vietos sandorių bei projektų, taip
pat atstovavo vienose sudėtingiausių pastarojo meto konkurencijos bylų. Jis
atstovauja gerai žinomų verslo klientų, investicinių fondų, emitentų, ﬁnansų įstaigų ir
profesionalių investuotojų grupei.
Dr. I. Norkus yra pripažįstamas vienu iš pirmaujančių teisininkų savo praktikos srityje,
yra rekomenduojamas nepriklausomų teisės žinynų „Chambers Global“, „Chambers“,
„IFLR 1000“, „PLC Which Lawyer“, „Legal 500“ ir kt.
I. Norkui Vilniaus universitete buvo suteiktas socialinių mokslų teisės krypties daktaro
laipsnis.
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„Vadovaujantis partneris Irmantas Norkus
padeda vykdyti svarbiausius įmonės
įgaliojimus, reguliariai konsultuoja dėl
susijungimų patvirtinimo,
dominuojančios padėties ir
antikonkurencinių susitarimų. Jis kartu su
„Air Baltic“ atstovaujančiai komandai
vadovavo reikalaudamas atlyginti žalą,
susijusią su tariamu nacionalinių ir ES
įstatymų pažeidimais, konkurencijos
įstatymas.“ (Chambers Europe 2019,
konkurencija / antimonopoliniai
įstatymai)
„Vadovaujantis partneris Irmantas Norkus
konsultavo DNB derinant savo operacijas
su „Nordea“ Baltijos šalyse, į kurias buvo
įtraukti visi sandorio planavimo aspektai
ir reguliavimo bei susijungimų kontrolės
klausimai. Jis ir toliau konsultuoja naujai
sujungtam bankui „Luminor“.“ (Legal
500, 2019)
„Vadovaujantis partneris Irmantas Norkus
vertinamas klientų dėl jo strateginių
patarimų reikšmingose projektuose,
įskaitant su koncentracija susijusius
konkurencijos teisės klausimus. Jis taip
pat išsiskiria savo žiniomis kartelių ir
draudžiamų susitarimų srityse.“
(Chambers Europe 2016, Konkurencija)
„Universalus specialistas Irmantas Norkus
yra sukaupęs didžiulę patirtį
konkurencijos teisės srityje, aktyviai
dalyvauja sprendžiant įmonių
strateginius klausimus.“ (Chambers
Europe 2015, Konkurencija)
„Dr. Irmantas Norkus, COBALT Lietuvos
biuro vadovaujantis partneris, derina
patirtį ir naudingus ryšius su puikiomis
Europos Sąjungos teisės žiniomis.“
(Legal 500 2015, ES ir konkurencijos
teisė)
„Dr. Irmantas Norkus turi praktinį požiūrį
į pagrindinius įmonės įgaliojimus. Pasak
šaltinių, jis, nors ir būdamas
vadovaujančiu partneriu, aktyviai
dalyvauja kiekviename sudaromo
sandorio etape.“ (Chambers Global
2015, Įmonių valdymo/Komercinė teisė)
„Klientams palieka įspūdį vieno iš šios
srities lyderių Irmanto Norkaus įgūdžiai ir
profesinis meistriškumas. Pasak šaltinių,
„jis visada žvelgia plačiau, pasako, ko tau
reikia ir pateikia tinkamus sprendimus“.“
(Chambers Europe 2012, Įmonių
valdymas)
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Sandoriai ir bylos

Publikacijos

COBALT atstovavo „Engagecraft“

Advokatų kontorų tuštėjimo metas. Vien

akcininkui parduodant bendrovės akcijas

tik geros naujienos

„Fan19“
COBALT atstovavo „INVL Baltijos miškų
fondas I“ miškų pardavimo sandoryje
COBALT konsultavo „Apax Partners“ šiai
įsigyjant „Baltic Classifieds Group“
COBALT konsultavo „KJK Sports“
įsigyjant „Baltik vairas“
COBALT atstovauja „Reitan Convenience
AS“ įsigyjant „Caffeine“

Baltic M&A Monitor 2015
Lietuvos konkurencijos teisės naujienų
apžvalga (Balandis, 2014)
Lietuvos konkurencijos teisės naujienų
apžvalga (Sausis, 2014)
Baltic M&A Monitor 2014
Lietuvos konkurencijos teisės naujienų
apžvalga (Spalis, 2013)

COBALT konsultavo Luminor
tarpvalstybiniame susijungime
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