ŽILVINAS
KVIETKUS
PARTNERIS

ZILVINAS.KVIETKUS@COBALT.LEGAL
+370 5250 0800
+370 699 54702
LINKEDIN

„Žilvinas Kvietkus turi patirties informacinių technologijų teisės srityje ir
sprendžiant klausimus, susijusius su naujomis technologijomis ir
komunikacijos priemonėmis.“
LEGAL 500, 2015

Žilvinas Kvietkus yra kontoros partneris, advokatas ir Bendrosios komercinės teisės
departamento vadovas COBALT Lietuvos biure. Žilvinas Kvietkus turi ilgametę teisinio
darbo patirtį ir yra vienas labiausiai vertinamų teisės specialistų gyvybės mokslų ir
farmacijos, įmonių ir intelektinės nuosavybės teisės ir su tuo susijusių ginčų sprendimo
srityse. Jau daugiau kaip 15 metų jis konsultuoja klientus įvairiais farmacijos teisės
klausimais ir turi didelę patirtį teikiant paslaugas Lietuvos bei ES farmacijos sektoriaus
bendrovėms. Ž. Kvietkus daug kartų atstovavo klientams daugelyje reikšmingų bylų,
susijusių su autorių teisėmis, prekių ženklais ir patentais, taip pat konsultavo
farmacijos, telekomunikacijų ir kitas bendroves jų susijungimo ir įsigijimo
sandoriuose. Kitos jo teisinės praktikos sritys yra darbo ir komercinė teisė.

www.cobalt.legal

Praktikos sritys

Pripažinimas

Komercinė teisė

„Žilvinas Kvietkus sprendžia farmacijos

Įmonių valdymo klausimai
Duomenų apsauga
Darbo teisė

sektoriuje iškilusius specifinius

1996 m. Vilniaus universiteto Teisės

intelektinės nuosavybės teisės klausimus,

fakultete suteiktas teisės magistro

konsultuoja informacinių technologijų

laipsnis

paslaugų tiekėjus ir telekomunikacijų.“
(Legal 500 2015, Intelektinės nuosavybės

IT ir ryšiai

teisė)

Įmonių susijungimai ir įsigijimai

„Žilvinas Kvietkus konsultuoja klientus

Patentai, prekių ženklai ir pramoninis

sudarant įmonių susijungimų ir įsigijimų

dizainas

sandorius farmacijos ir telekomunikacijų

Farmacija, sveikatos priežiūra ir gyvybės

vertinamas darbo teisės specialistas.“

mokslai

verslo srityse. [Žilvinas Kvietkus] yra
(Chambers Global 2015, Įmonių

Atsakomybė už produktus ir vartotojų

valdymo/Komercinė teisė)

apsauga

„Žilvinas Kvietkus yra patyręs įmonių

Mokestiniai ginčai ir bylinėjimasis

valdymo teisės specialistas, turintis

Mokesčių struktūrizavimas

Išsilavinimas ir narystė
organizacijose

1996 m. studijos Oksfordo universiteto /
Dž. Vašingtono universiteto Teisės
fakultete
1995 m. studijos Stokholmo universiteto
Teisės fakultete, Švedijoje
Nuo 2000 m. Lietuvos advokatūros narys
Tarptautinės advokatų asociacijos (IBA)
narys

reikšmingos patirties darbo teisės
srityje.“ (Chambers Europe 2015, Darbo
teisė)
„Žilvinas Kvietkus žinomas dėl jo didelės
patirties farmacijos sektoriuje. Jis
konsultavo Mylan įsigyjant dalį Abbott
Laboratories generikų verslo dėl
lietuviškų aspektų.“ (Chambers Global
2016, Įmonių valdymo/Komercinė teisė)
„Žilvinas Kvietkus patyręs konsultuojant
tarptautines kompanijas dėl įvairių darbo
teisės klausimų.“ (Chambers Europe
2016, Darbo teisė)
„Žilvinas Kvietkus konsultuoja dėl
patentų, prekės ženklų ir autorių teisių.
Jis ypač įgudęs farmacijos teisės srityje ir
turi solidžios patirties konsultuojant
klientus šioje srityje.“ (Chambers Europe
2016, Intelektinė nuosavybė)

Sandoriai ir bylos
COBALT konsultavo EFPIA ir IFPA
pasirašant Bendro darbo sutartį su LR
sveikatos apsaugos ministerija
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