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Paljud globaalselt tunnustatud
ärivaldkonna mõtlejad on öelnud,
et innovatsioon ei ole midagi
muud kui erinevate vaatenurkade
ühendamine. KPMG Law kehastab
täpselt sellist ärilist mõtlemist ja
väärtuspakkumust. Ma usun siiralt,
et see loob meie klientidele väga
erilist väärtust nii tehingutes kui ka
vaidlustes.
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Integreeritud teenused, mida saad usaldada

Tarkade inimeste ja nutika tehnoloogia koostöö
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Meie meeskond

Kliendi tagasiside
Chambers Europe (2017)

Integreeritud teenused,
mida saad usaldada

Kuulume õigusnõustajate arvult maailma
25 suurima advokaadibüroo hulka.

Meie valdkonnaülesed meeskonnad on tugevad
projektijuhtimises, kes pakuvad oma klientidele
terviklikku õigusabi eri riike ja valdkondi
hõlmavate äriliste probleemide lahendamisel,
kliendi soovi korral ühe kontaktisiku vahendusel.
See tagab kliendile parima tulemuse parima
hinnaga.
Meil on kõrgelt haritud advokaadid ja juristid,
kes on lõpetanud mainekad USA või Euroopa
ülikoolid. Paljud on pikaaegse suures
advokaadibüroos töötamise taustaga ja laialdase
Balti regiooni suuremate ja keerukamate
tehingute nõustamise kogemusega. Koos
meiega leiad Sa lahenduse igas olukorras.

Me õpime alati tundma
oma klientide äritegevust –
nende konkurente, kliente,
tarnijaid ja ärimudelit. Tänu
sellele saame pakkuda
reaalseid tulemusi ja
parimat väärtust.
Karin Oras
Partner
Advokaadibüroo KPMG Law
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Tipptasemel õigusteenused

Tarkade inimeste ja nutika
tehnoloogia koostöö

Väga kogenud ekspertide
meeskond, kellel on
võime integreerida
erinevaid valdkondi.

Teie vajadused on meie koostöö alus. Töötame
koos oma klientidega, et tagada Teie strateegiate
ja projektide edukas elluviimine.

Mainekas õigusturgude hindaja The Legal
500 peab Advokaadibürood KPMG Law
Eesti juhtivaks bürooks paljudes meie
praktiseerimisvaldkondades.

Meie meeskond

Meie maailm
pöörleb
ümber Sinu

Advokaadibüroo KPMG Law keskendub
oma klientide ärivajaduste ja prioriteetide
mõistmisele. Paneme kokku õigusnõustajate
meeskonna vastavalt Teie lühiajalistele
eesmärkidele ning pikaajalistele strateegiatele.

Kliendi tagasiside
The Legal 500 (2018)

Töö- ja immigratsiooniõigus
Nõustame kohalikke ja rahvusvahelisi ettevõtteid
kõikides tööõiguse küsimustes, pöörates
tööõigusele tähelepanu ka strateegiliste
äriotsuste vastuvõtmise ja rakendamise
kontekstis.
Pangandus-, finants- ja kindlustusõigus
Pakume praktilist, tulemustele orienteeritud
lähenemist finantsõigusele ning kasutame oma
laialdast kogemust ja oskusteavet rahastamismudelite, plaanide ja struktuuride õiguslikul
analüüsimisel, dokumenteerimisel ja
läbirääkimistel.
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Tipptasemel õigusteenused

Meie maailm pöörleb
ümber Sinu

Konkurentsiõigus
Meie professionaalid kuuluvad konkurentsiõiguse spetsialistide tippu. Aitame Sinu projektil
liikuda sujuvalt läbi regulatsiooni, maandades
riske ja vältides võimalikke probleeme.
Andmekaitse, intellektuaalse omandi ja
IT-õigus
Pakume terviklikku riskidest lähtuvat nõustamist
isikuandmete kaitse üldmäärusest tulenevate
muudatuste rakendamisel ning nõustame
kliente kõigis intellektuaalse omandi ja
infotehnoloogia õiguse küsimustes.
Vaidluste lahendamine, maksejõuetusõigus
Meil on laialdased kogemused kõigi vaidluste
lahendamise vormidega nii kohtus, vahekohtus
kui kohtuväliselt.
Ärilepingud
Aitame läbi rääkida kõikvõimalikke erinevaid
lepingulisi suhteid ning koostame vajalikud
lepingud nagu tootmis- ja tarnelepinguid,
müügi-, teenuse- ja vahendus-, nõustamis-,
koostöö- ja allhankelepinguid jne. Meie
eesmärgiks on aidata oma klientidel hallata
edukalt lepingulisi suhteid ja riske.

Tarkade inimeste ja nutika
tehnoloogia koostöö

Advokaadibüroo KPMG
Law on suurepärane
meeskond, kes töötab
24/7 ning paistab välja
oma tugeva piiriülese
väärtuspakkumuse
poolest.

Äriühinguõigus, ühinemised ja ülevõtmised
Meilt saad kõik äriks vajalikud nõustamisteenused ühest kohast. Paneme mahukate,
komplekssete ja piiriüleste ühinemiste
ja ülevõtmiste jaoks kokku valdkondade
ülesed meeskonnad, kellel on pikaajalised
kogemused ja oskusteave õigus-, maksu- ja
finantsküsimustes ning kes omavad suurepärast
ülevaadet eelnevaga seotud ärilistest
aspektidest. Koostame ekspert-meeskonna iga
konkreetse juhtumi vajadustest lähtuvalt.

Kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaõigus
Aitame Sind suurte kinnisvaraprojektide
teostamisel alates planeerimisest kuni turule
minekuni ning koostame lepinguid ja suuniseid
efektiivseks kinnisvara haldamiseks.

Meie meeskond

Integreeritud
teenused,
mida saad
usaldada

Advokaadibüroo KPMG Law
pakub tipptasemel täisteenust
äriõiguse valdkondades.
Valdkonna- ja piiriülene koostöö
KPMG maksu-, auditi- ja
ärinõustamise valdkondade
nõustajatega võimaldab meil
leida terviklikke lahendusi
klientide ärilistele probleemidele.

Meeskonnal on
professionaalne
suhtumine ja tugevad
valdkonna teadmised.
Kliendi tagasiside
The Legal 500 (2017)

Oma tiimis lähtume
sellest, et iga takistus
sisaldab endas võimalust.
Me oleme entusiastlikud
ning nõuame kiiret
tegutsemist kõigilt meie
meeskonnaliikmetelt.
Ootame, et kõik tiimiliikmed panustaksid
klientide edusse, et võita
paremaid tehinguid ja
lahendada olukordi just
nende kasuks.

Maailmatasemel eksperdid
Meie tipptasemel eksperdid ja valdkondadeülesed töögrupid ei tsiteeri Sulle kunagi
lihtsalt seaduse paragrahve, vaid arvestavad
igal sammul Sinu äriliste eesmärkide
ja strateegiatega. Töötame selleks, et
pakkuda lahendusi kõikidele õigusalastele
probleemidele, millega Sa kokku puutud.
Rakendame kõiki oma teadmisi, oskusi ja
kogemusi, et saaksid kasutada oma ettevõtte
ärilist potentsiaali maksimaalsel määral.
Tervilikud lahendused
KPMG õiguseksperte toetavad audiitorid,
raamatupidajad, finants-, maksu-, äri- ja tehingu
nõustajad. Selline integreeritud lähenemisviis
ärinõustamisele annab Sinu organisatsioonile
olulise lisaväärtuse, mis suurendab paindlikkust
ning pakub paremaid tulemusi Sinu
äritegevusele.

Karin Oras
Partner
Advokaadibüroo KPMG Law
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Tipptasemel õigusteenused

Meie maailm pöörleb
ümber Sinu

Tehnoloogia, mida KPMG-s kasutame
võimaldab meil kliendikogemust parandada
ning teenuseid efektiivsemalt osutada –
säästes klientide aega ja raha.

Integreeritud teenused,
mida saad usaldada

Laiaulatuslik kliendibaas
Advokaadibüroo KPMG Law töötab koos
paljude erinevate klientidega alustades maailma
suurettevõtjatest kuni väikeste kohalike
idufirmade ja mittetulundusühinguteni.

Meie meeskond

Tarkade
inimeste
ja nutika
tehnoloogia
koostöö

Tipptehnoloogia
Advokaadibüroo KPMG Law rakendab oma
tööprotsesside optimeerimisel tarku IT
lahendusi, alates haldussüsteemidest kuni
turvaliste koostööplatvormideni. Kasutame
uusimaid tehnoloogilisi lahendusi, et vastata
oma klientide ootustele.

Meie maailm pöörleb
ümber Sinu

KPMG Global Legal võrgustikus töötab üle1750 juristi ja advokaadi 74 riigis:
Albaania
Alžeeria
Argentiina
Armeenia
Aserbaidžaan
Austria
Austraalia
Bahrein
Belgia
Bosnia ja Hertsegoviina
Bulgaaria
Allikas: KPMG International 2017
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Costa Rica
Curacao
Dominikaani Vabariik
Eesti
Elevandiluurannik
Egiptus
Gruusia
Guatemala
Hispaania
Holland
Horvaatia

Iirimaa
India
Island
Itaalia
Jordaania
Kamerun
Kanada
Kasahstan
Kolumbia
Kongo
Kreeka

Küpros
Leedu
Lõuna-Aafrika Vabariik
Läti
Makedoonia
Malta
Mehhiko
Monaco
Mosambiik
Nicaragua
Nigeeria

Norra
Panama
Peruu
Poola
Rumeenia
Saksamaa
Sambia
Senegal
Serbia
Sierra Leone
Slovakkia

Sloveenia
Soome
Šveits
Tai
Taiwan
Tansaania
Tšehhi Vabariik
Tšiili
Tuneesia
Türgi
Uganda

Ukraina
Ungari
Uruguai
Valgevene
Venemaa
Venetsueela
Vietnam
Ühendkuningriik

Meie meeskond

KPMG õigusteenused

Tarkade inimeste ja nutika
tehnoloogia koostöö

Integreeritud teenused,
mida saad usaldada

Globaalne ekspertiis töötab Sinu edu nimel

Ksenia Kravtšenko
Vandeadvokaat

Julia Kozik
Jurist

Kohtuvaidluste lahendamine ja
vaidluste osakonna juhtimine

Andmekaitseõigus,
töö- ja immigratiooniõigus

Triin Antsov
Vandeadvokaat

Toomas Tuuling
Jurist

Konkurentsiõigus, äriühinguõigus,
ühinemised ja ülevõtmised (M&A).

Pangandus-, finants- ja kindlustusõigus;
kinnisvara-, ehitus- ja keskkonnaõigus
ning ärilepingud.
Helen Altküla
Jurist

Vaidluste lahendamine, kohtumenetlus,
vahekohtumenetlus, äriõigus,
ühinemised ja ülevõtmised (M&A).

Tööõigus, äriühinguõigus,
ühinemised ja ülevõtmised

Kadri Kasepalu
Advokaat

Sigrid Aljas
Jurist

Ühinemised ja ülevõtmised (M&A),
äriühinguõigus, kinnisvaraõigus,
lepinguõigus.

Pangandus ja finantsõigus,
äriühinguõigus, ühinemised ja
ülevõtmised ning andmekaitse,
IP/IT

Kärt Salumaa
Jurist
Andmekaitseõigus
Tipptasemel õigusteenused

Advokaadibüroo KPMG Law
T: +372 507 9241
E: karin.oras@kpmglaw.ee

Meie maailm pöörleb
ümber Sinu
Integreeritud teenused,
mida saad usaldada

Advokaadibüroo KPMG Law
T: +372 554 0002
E: risto.agur@kpmglaw.ee

Robert Suir
Advokaat
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Karin Oras
Partner, äriühinguõiguse,
tööõiguse ja M&A praksise juht,
vandeadvokaat

Risto Agur
Asutaja ja juhtivpartner,
vandeadvokaat

Tarkade inimeste ja nutika
tehnoloogia koostöö

Meie
meeskond

Võta meiega ühendust

Advokaadibüroo KPMG Law OÜ
Narva mnt 5
Tallinn 10117
Estonia
Tel: +372 6676 805
E: info@kpmglaw.ee

www.kpmglaw.ee
www.facebook.com/kpmgestonia
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