FIRM PROFILE
Gjika & Associates is a dynamic business oriented law firm established
in 2013 as a fruitful joining of highly skilled attorneys with extensive
experience in the national and international arena.
Our attorneys possess the right combination of skills, experience and
international understanding to help clients achieve their business goals.
We identify and manage key commercial and legal risks, cutting
through the law and solving the business and legal issues
sympathetically. The firm possesses a complete understanding of the
subtle differences and local approaches, laws and customs, and may
thus facilitate with an integrated approach the transaction
management obstacles faced by our clients.
We advise on all aspects of domestic and cross-border transactional
and general corporate issues, including acquisitions and disposals,
corporate governance, mergers and re-organizations, equity capital
markets, joint ventures, public and private mergers, and strategic
alliances, litigation before arbitration panels, courts of all instances, as
well as before the European Courts in Luxembourg and the European
Court of Human Rights in Strasbourg.
Our aim is to satisfy our clients through a deep understanding of their
needs, their businesses, and their industries, and by providing excellent,
responsive, and innovative service. Our attorneys are focused on
solution to our clients combining our professional excellence in our
work with a business-oriented approach.
We put intense effort into our work and actively look for ways to deliver
the best results for our clients and so for our firm. We act as an
integrated team, working together in an atmosphere of mutual respect
and collegiality.
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PROFILI I ZYRES
Gjika and Associates është një Zyrë Ligjore dinamike dhe e orientuar
drejt biznesit. Kjo zyrë u themelua në vitin 2013 si një bashkim i një grupi
avokatësh me aftësi të larta profesionale, me eksperiencë të gjerë si në
arenën kombëtare ashtu edhe në atë ndërkombëtare.
Avokatët tanë duke zotëruar kombinimin e duhur të aftësive,
eksperiencës, dhe duke patur një vizionit ndërkombëtar, janë në gjendje
të ndihmojnë klientët të arrijnë qëllimet e tyre.
Ne identifikojmë dhe administrojmë rreziqe të rëndësishme të natyrës
tregtare dhe ligjore, dhe nëpërmjet ligjit, i japim zgjidhje të kujdesshme
çështjeve të biznesit apo atyre ligjore. Avokatët e Zyrës janë në gjendje
të kuptojnë ndryshimet delikate dhe qasjet lokale, ligjet dhe zakonet,
dhe në këtë mënyrë, duke patur një qasje të integruar mund të
lehtësojnë/shmangin pengesat që klientët mund të hasin gjatë
transaksioneve të ndryshme.
Ne këshillojmë klientët tanë në lidhje me të gjitha aspektet e
transaksioneve vendase apo atyre ndërkombëtare, duke përfshire
blerjen dhe shitjen, qeverisjen e shoqërive, bashkimet dhe ri-organizimet
e shoqërive, tregjet e kapitalit, ndërmarrjet e përbashkëta (joint
ventures), bashkimet e shoqërive publike dhe private si dhe aleancat
strategjike, çështjet gjyqësore para gjykatave të arbitrazhit, gjykatave të
të gjitha shkallëve, si dhe para Gjykatës Evropiane në Luksemburg dhe
Gjykates Evropiane e të Drejtave të Njeriut në Strasburg.
Qëllimi ynë është që duke kuptuar nevojat dhe biznesin e klientëve tanë,
të plotësojmë qëllimet e tyre, duke u ofruar shërbime të nivelit të lartë
profesional, në kohë, cilësi dhe në përputhje me standartet e kohës.
Avokatët tanë fokusohen në gjetjen e zgjidhjeve për klientët, duke
kombinuar aftesitë profesionale me qasjen drejt biznesit.
Ne kemi angazhim maksimal në punën tonë dhe aktivisht kërkojmë
mënyra për të ofruar rezultate sa më të mira për klientët tanë, e kështu
edhe për Zyrën tonë. Ne veprojmë si një ekip i integruar, duke punuar së
bashku në një atmosferë të respektit reciprok dhe kolegjialiteti.
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PRACTICE AREAS

FUSHAT E PRAKTIKES

Commercial and Trade

Kontratat Tregtare & Tregtia

Corporate and Mergers & Acquisitions

Shoqëri Tregtare, Bashkim & Përthithje

Construction

Ndërtimi

Consumer Law

Mbrojtja e Konsumatorëve

Competition

Konkurrenca

Employment and Labor Law

Marrëdheniet e Punës

Environment

Mjedisi

Industrial and Intellectual Property

Pronësia Industriale & Intelektuale

Public Procurement and PPPs

Prokurimet Publike & PPP-të

Real Estate

Pasuaria e Paluajtshme

Litigation

Çështje Gjyqësore

Tax

Taksat dhe Tatimet

COMMERCIAL
AND TRADE

KONTRATAT TREGTARE
& TREGTIA

Our dedicated team delivers commercial deals, from
complex joint ventures to sales and distribution
networks and solves commercial issues, balancing
rules and regulations, risks and revenue. Your business
is our focus. We understand what your business does,
how it works and its relationships with customers,
suppliers and partners, and assist you with achieving
the goals.

Ekipi ynë i përkushtuar ndërton dhe përfundon
marrëveshje tregtare, duke filluar nga sipërmarrje të
përbashkëta komplekse e deri në kontratat e shitjes
dhe rrjetet e shpërndarjes, si dhe zgjidh çështjet
tregtare duke vënë në balancë rregullat dhe
rregulloret e zbatueshme, rreziqet dhe të ardhurat.
Biznesi juaj është fokusi ynë. Ne mësojmë dhe
kuptojmë cili është biznesi juaj, si funksionon ai, si
dhe marrdhëniet me klientët, furnitoret dhe
partnerët tuaj, e më pas ju ndihmojmë të arrini
qëllimet tuaja.

We provide practical and professional advice and
assistance on contractual issues, drafting and
negotiating of all types of agreements, covering most
aspects of domestic and international business
transactions and operations. International contracts
drafted and negotiated on behalf of clients include
co-operation contracts, contracts for supply of goods
and provision of services, distribution and agency
agreements, franchise contracts, as well as standard
terms and conditions of business.
The Firm provides legal counseling and representation
on international trade issues, policies, dispute
resolution, remedies procedures and technical analysis
of developments in international economic areas. We
advise clients on customs, export and import controls,
antidumping, countervailing duties and other issues of
trade regulation from an international perspective; our
clients include manufacturers, distributors, exporters,
importers and end-users.
We know your core challenge is to drive revenue and
configure your business efficiently whilst effectively
managing the associated risks. Our mission is to help
you meet that challenge.

Ne ofrojmë këshillime praktike dhe profesionale për
çështje që kanë të bëjnë me kontratat, duke hartuar
dhe negociuar të gjitha llojet e marrëveshjeve, të
cilat mbulojnë transaksione kombëtare dhe
ndërkombëtare.
Kontratat
ndërkombëtare
të
hartuara dhe negociuara në emër të klienteve tanë
përfshijnë kontrata bashkëpunimi, kontrata për
funizimin e mallrave dhe shërbimeve, kontrata
shpërndarje, kontrata agjensie, kontrata franchising,
si dhe kushte standarte të ushtrimit të biznesit.
Zyra ofron këshillim ligjor dhe përfaqësim për
çështje
që
kanë
të
bëjnë
me
tregtinë
ndërkombëtare, zgjidhjen e konflikteve, procedurat
e dëmshpërblimeve dhe analizat teknike të zhvillimit
në arenën ndërkombëtare të tregtisë. Ne këshillojmë
klientët në lidhje me taksat doganore, importin dhe
eksportin, politikat antidumping dhe çështje të tjera
në lidhje me tregtinë në një perspektive
ndërkombëtare. Klientela jonë përfshin prodhues,
shpërndarës, eksportues, importues dhe përdorues
përfundimtarë.
Ne jemi në dijeni që sfida juaj është të krijoni të
ardhura dhe të keni një biznes efiçent duke
minimizuar rreziqet. Misioni ynë është t’ju
ndihmojmë të arrini qëllimin tuaj.
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CORPORATE AND MERGERS
& ACQUISITIONS

SHOQËRI TREGTARE,
BASHKIM & PËRTHITHJE

The Firm offers a full range of specialized corporate
legal services for all types of corporate entity: public
companies and multi-nationals, SMEs and start-ups.
We act as general counsel for businesses, representing
them in all aspects of corporate life, from
establishment and daily operation throughout their
corporate development. We are active in advising in
the context of domestic and cross-border corporate
transactions and joint ventures, as well as proactively
consulting businesses on their relationships with
domestic and international customers, suppliers,
agents and distributors.

Zyra ofron një gamë të gjerë të shërbimeve ligjore në
lidhje me të gjitha llojet e shoqërive tregtare:
shoqëritë publike, shumë-kombëshe, ndërmarrje të
vogla dhe të mesme. Ne veprojmë si avokatë të
përgjithshëm për bizneset, duke i përfaqësuar ato në
të gjitha aspektet e jetës së shoqërisë, duke filluar
nga themelimi e më tej në veprimtarinë e përditshme
gjatë gjithë kohëzgjatjes së saj. Ne jemi aktiv në
fushën e këshillimit, në lidhje me transaksionet dhe
ndërmarrjet e përbashkëta (joint ventures) vendase
dhe të huaja, dhe me dinamizëm këshillojmë klientët
tanë për marrdhëniet me klientët, furnitorët,
agjentët dhe shpërndarësit vendas apo të huaj.

In addition to advising on general company law, we
regularly provide expert advice to businesses on
structuring and completing domestic and international
mergers and acquisitions, joint ventures and equity
investments as well as in notifying such transactions to
the relevant regulatory agencies for administrative
clearance.
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Përveç këshillimit në lidhje me ligjin tregtar në
përgjithësi, ne ofrojmë konsulencë në lidhje me
strukturimin dhe përfundimin e bashkimeve dhe
përthithjeve në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar,
ndërmarrjeve të përbashkëta (joint ventures), si dhe
njoftimin e tyre, nëse është rasti, për miratim pranë
autoriteteve rregullatore përkatëse.

CONSTRUCTION

NDERTIMI

Our dedicated team is specialized in all aspects of
construction and engineering projects. We provide
advice to a diverse client base of developers, building
owners, contractors involved in development work,
major projects, and facilities management.

Avokatët tanë janë të specializuar në të gjitha
aspektet e projekteve të ndërtimit dhe atyre
inxhinjerike. Ne këshillojmë klientë të kategorive të
ndryshme si zhvillues, pronarë të ndërtesave,
kontraktorë të punimeve kryesore zhvilluese, dhe
administrimin e pasurive.

We have a strong track record in commercial, retail,
hotel and leisure developments, as well as cutting
edge expertise in the health and education sectors and
have significant experience of utilities and other
infrastructure projects especially those involving
regeneration.

Në listën e projekteve, ku kemi marrë pjesë,
përfshihen ndërtime të natyrëse tregtare, shitje me
shumicë, hotele dhe ndërtime për argëtim, si dhe
projekte në sektorin e shëndetësisë dhe edukimit.
Gjithashtu, kemi një eksperiencë të rëndësishme në
projekte të shërbimeve komunale si dhe projekte të
tjera të infrastruktures dhe restaurimit.

CONSUMER LAW
Consumers are afforded significant rights when
dealing with business entities and we have substantial
experience in advising our clients on all aspects of
consumer law issues affecting their businesses. We
provide a full range of support to our clients, including:
reviewing pre-contractual information, (including
information contained on websites), to ensure the
same is compliant with consumer law, advising on
potential liabilities to consumers and the various
statutory rights, advising on returns policies offered to
consumers, advising on data protection and data
privacy issues involving consumers, conducting due
diligence in corporate acquisitions on compliance with
consumer law.
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MBROJTJA E KONSUMATOREVE
Konsumatorët kanë të drejta të rëndësishme
përballë shoqërive tregtare dhe ne kemi eksperiencë
në këshillimin e klientëve tanë në të gjitha aspektet e
së drejtës për mbrojtjen e konsumatorëve që mund
të cënojnë aktivitetin e tyre. Ne u ofrojmë klientëve
një gamë të plotë të shërbimeve duke përfshire:
rishikimin e kontratave paraprake (duke përfshire
informacionin që shfaqet në faqet në internet) për të
garantuar që përmbajtja është në përputhje me
legjislacionin për mbrojtjen e konsumatorit, duke
këshilluar për përgjegjësitë e mundshme ndaj
konsumatorit dhe të drejtat e tjera që parashikon
ligji, mbi politikat e kthimit të mallrave që u
mundësohen konsumatorëve, duke këshilluar në
lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale dhe
privatësisë së konsumatorëve, duke kryer raporte
kontrolli gjatë përthithjes së shoqërive në lidhje me
përputhshmërinë me legjislacionin për mbrojtjen e
konsumatorit.

COMPETITION

KONKURRENCA

We fully understand the regulatory framework and
competition law within both the private and public
sector. Many of our attorneys have worked within
industry, so we have hands-on experience of the issues
and can see them from all angles.

Ne njohim kuadrin ligjor dhe legjislacionin në fushën
e konkurrencës si në sektorin publik ashtu edhe në
atë privat. Shumë nga Avokatët tanë kanë punuar në
këtë industri, ndaj ne kemi eksperiencën e duhur në
këtë fushë dhe mund t’i trajtojmë çështjet nga të
gjitha këndvështrimet.

Our expertise spans the whole spectrum of
competition issues, notably: investigations and
complaints, including complex multi-jurisdictional
cartel work, compliance, merger control, advising on
commercial agreements, public procurement, and
state aid.

EMPLOYMENT AND
SOCIAL SECURITY
Companies must regularly face social regulations
increasingly
complex
and
sometimes
even
unintelligible. Nevertheless, employment and social
contribution issues accompany companies in each
stage of their lives as well as each one of their steps. Its
impact can thus by no means be neglected.
Our team advises on all employment and social
contribution aspect including: recruitment, selection,
promotion, wage negotiation and optimization,
processing of personal data of workers, wage policy,
flexibility of the working time, workers' health and
safety, control and supervision of workers and the
development of new technologies, protection of
private life, protection of the interests of companies
against unfair competition or violation of brands and
secrets, dismissal, optimization in the framework of the
termination of employment.
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Ekpertiza jone përfshin të gjithë spektrin e çështjeve
lidhur me konkurrencën, e më konkretisht: hetime
dhe ankesa, punë komplekse që shtrihen në disa
juridiksione, kontrollin e bashkimeve, këshillime
lidhur me marrëveshjet tregtare, prokurimet publike,
dhe ndihmën shtetërore.

MARREDHENIET E PUNES
Shoqëritë duhet të përballen vazhdimisht me
rregullat shoqërore të ndërlikuara e në disa raste
edhe të pakuptueshme. Gjithësesi, çështjet e
punësimit dhe kontributeve shoqërore janë të
pranishme përgjatë çdo faze të ekzistencës së tyre si
edhe gjatë çdo hapi që ato hedhin. Impakti dhe
rëndësia e marrëdhënieve të punës nuk mund të
anashkalohet.
Ekipi ynë ofron këshillim për çdo problem në lidhje
me punësimin dhe kontributet shoqërore përfshirë
këtu:
punësimin,
përzgjedhjen,
promovimin,
përcaktimin dhe negocimin e pagës, përpunimin e të
dhënave përsonale të çdo punëmarrësi, politikën e
pagesave, kohën e punës, sigurinë në punë dhe
shëndetin
e
punëmarrësve,
kontrollin
dhe
mbikqyrjen e punëmarrësve dhe zhvillimin e
teknologjive të reja, mbrojtjen e jetës private,
mbrojtjen e interesave të shoqërive nga konkurenca
e pandershme apo shkelja e markave tregtare dhe
sekretet profesionale, dorëheqjen, apo zgjidhjen e
kontratës së punës.

ENVIRONMENT

MJEDISI

Environmental compliance and liability issues are now
part of everyday life for most businesses; be they
engaged in evidently hazardous activities or not. We
handle a wide range of environmental law issues from
compliance, management and liability to the
environmental aspects of corporate and financing
transactions.

Përmbushja e detyrimeve që kanë të bëjnë me
mbrojtjen e mjedisit si dhe çeshtjet lidhur me
përgjegjësinë në këtë fushë, janë sot çështje që
shumë shoqëri i hasin gjatë veprimtarisë së tyre të
përditshme; qoftë kjo në rastin kur angazhohen në
aktivitete të rrezikshme apo jo. Ne trajtojmë një
gamë të gjerë çështjes në fushën e mbrojtjes së
mjedisit, duke përfshirë përmbushjen e detyrimeve
ligjore, administrimin dhe përgjegjësitë e shoqërive
në këtë fushë, si dhe transaksione financiare.

INDUSTRIAL AND
INTELLECTUAL PROPERTY
Companies must regularly face social regulations
increasingly
complex
and
sometimes
even
unintelligible. Nevertheless, employment and social
contribution issues accompany companies in each
stage of their lives as well as each one of their steps. Its
impact can thus by no means be neglected.
Our team advises on all employment and social
contribution aspect including: recruitment, selection,
promotion, wage negotiation and optimization,
processing of personal data of workers, wage policy,
flexibility of the working time, workers' health and
safety, control and supervision of workers and the
development of new technologies, protection of
private life, protection of the interests of companies
against unfair competition or violation of brands and
secrets, dismissal, optimization in the framework of the
termination of employment.
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PRONESIA INDUSTRIALE
& INTELEKTUALE
Ne këshillojmë klientët tanë në lidhje me të gjitha
fushat apo aspektet e pronësisë industriale dhe
intelektuale si: patentat, markat tegtare dhe të
shërbimit, dizenjot industriale, emrat e domaineve,
të drejtën e autorit, mbrojtjen e të dhënave
personale dhe informacionin konfidencial. Ne
këshillojmë klientët për të identifikuar pronësinë
industriale dhe intelektuale, si dhe për regjistrimin
dhe mbrojtjen e tyre, në veçanti për liçensimin e
këtyre të drejtave në rang kombëtar apo më gjerë.
Ndër shërbimet tona në këtë fushë përfshihen:
përfaqësimi para autoriteteve administrative dhe
gjyqësore, si dhe gjatë procedurave për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve në rrugë jashtë gjyqësore
(negocim, ndërmjetësim, arbitrazh), ofrimi i
shërbimeve ligjore në lidhje me pronësinë idustriale
dhe praktikat tregtare, mbrojtja e të drejtave që
burojnë nga pronësia indsutriale, hartimi i
kontratave, kontrolle ligjore, hetime në lidhje me
falsifikimet dhe ndejkja e tyre në rrugë ligjore.

PUBLIC PROCUREMENT & PPPS

PROKURIMET PUBLIKE & PPP-TË

The Firm provides highly specialized legal services in
both procedural and legal matters related to public
works, supplies and services, as well as Public Private
Partnerships (PPPs). The Firm is involved in
negotiating and structuring PPP Projects, advising on
compliance with tender procedures and public
contracts, and representing clients in risk evaluation,
regulatory
compliance,
bidding
and
contract
performance disputes before awarding authorities and
courts.

Zyra ofron shërbime ligjore të specializuara lidhur
me çështje proceduriale dhe ligjore, në lidhje me
punët publike, furnizimet dhe shërbimet, si dhe
PPP-të. Zyra ka marre pjesë në shumë negocime dhe
strukturime të PPP-ve, duke këshilluar klientët në
lidhje me procedurat e tenderit dhe kontratat
publike, si dhe duke i përfaqësuar ata para
autoriteteve kontratuese dhe gjykatave, gjatë
procedurave të tenderava dhe hartimit, negocimit
dhe nënshkrimit të kontratave.

REAL ESTATE

PASURIA E PALUAJTSHME

The Firm provides specialist advice and support on a
wide range of real estate transactions to major
domestic and international businesses, developers.

Zyra ofron këshillime dhe mbështetje me specialistë
në një gamë të gjerë çështjesh duke nisur nga
transaksionet për pasuritë e paluajtshme tek
investitorët dhe shoqëritë më të rëndësishme
vendase dhe të huaja.

Our services include advising on all aspects of real
estate investment including structuring, financing,
acquisitions, lease negotiations and other landlord and
tenant matters, comprehensive tax structuring advice,
giving comprehensive advice in relation to dispute
avoidance
and
dispute
resolution
matters,
environmental liability issues in relation to real estate
acquisitions, development and corporate transactions.
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Shërbimet tona përfshijnë këshillime në të gjitha
aspektet e investimit në pasuri të paluajtshme,
përfshirë këtu strukturimin, financimin, blerjet,
negocimet për kontratat e qirave dhe çështje të tjera
në marrëdhënien qiradhënës - qiramarrës, këshillim
për strukturimin e taksave, këshillim gjithëpërfshirës
për shmangien dhe zgjidhjen e konflikteve, çështje
të përgjegjësisë ndaj mjedisit, në lidhje me blerjen
dhe zhvillimin e pasurive të paluajtshme, si dhe
transaksionet e shoqërive tregtare.

LITIGATION

ÇESHTJE GJYQESORE

The Firm’s primary aim is to help clients, mainly
leading multinationals and financial institutions, to
avoid litigation wherever possible. When litigation is
unavoidable, our Firm focuses on the commercial
objectives of clients, while assessing legal, commercial
and reputation risk. The team analyses the negotiating
weaknesses of opponents and devises optimum
procedural tactics or creative settlement approach.

Qëllimi parësor i Zyrës është të ndihmojë klientët,
qofshin vendas apo të huaj, që të shmanget çdo
konflikt i mundshëm. Megjithatë, në rastet kur
konflikti është i pashmangshëm, Zyra jonë fokusohet
në objektivat tregtare të klientit, duke vlerësuar
njëkohësisht rrezikun në aspektin ligjor, tregtar dhe
emrit të mirë të shoqërisë. Ekipi ynë analizon
dobësitë negociuese të palës kundërshtare dhe në
bazë të tyre harton plane dhe taktika proceduriale
ose qasje të kujdesshme për zgjidhjen e
mosmarrëveshjeve.

The Firm covers a complete range of litigation at all
levels of civil and administrative judicial review, as well
as before arbitration courts and tribunals.

Zyra kryen përfaqësime në të gjitha shkallët e
shqyrtimit gjyqësor civil dhe administrativ, si edhe
përfaqësim përpara gjykatave të arbitrazhit, vendas
ose ndërkombëtar.

TAX
We provide a wide range of tax consulting services,
reflecting the Firm’s corporate and entrepreneurial
client base. We also advise in relation to structuring
and executing complex transactions and overall tax
planning. Work undertaken includes advising on
domestic and cross-border joint ventures, mergers and
acquisitions, capital restructuring and major real estate
property transactions.
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TAKSAT DHE TATIMET
Ne ofrojme një gamë të gjerë shërbimesh këshillimi
për çështje që kanë të bëjne me taksat. Gjithashtu
këshillojmë në lidhje me strukturimin dhe realizimin e
transaksioneve komplekse dhe planifikimin e
përgjithshëm të taksave. Projektet tona përfshijnë
këshillime për ndërmarrjet e përbashkëta (joint
venture)
kombëtare
dhe
ndërkombëtare,
ristrukturimin e kapitalit dhe për transaksione të
rëndësishme në lidhje me pasuritë e paluajtshme.
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INDUSTRIES AND SECTORS

INDUSTRITE DHE SEKTORET

Energy & Natural Resources

Energjia & Burimet Natyrore

Finance & Insurance

Financa & Sigurimi

Healthcare & Education

Shëndetësia & Arsimi

Hotels, Leisure & Gaming Experience

Hoteleri, Argëtim & Lojra

Public Sector

Sektori Publik

Real Estate Industry

Industria E Pasurive Të Paluajtshme

Technology, Media & Telecoms

Teknologjia, Media & Telekomunikacioni

Transport & Infrastructure

Transporti & Infrastruktura

ENERGY AND
NATURAL RESOURCES
Energy and natural resources is one of the most
important and fast changing industrial sectors.
Our attorneys have experience in all segments of the
industry, ranging from renewable to power generation
to oil and gas. We apply a distinctly commercial
approach to guide clients through strategic decisions,
policy initiatives, commercial transactions, project
financing and development, regulatory compliance,
tax matters, credit trading, and litigation. We pride
ourselves on our responsiveness and teamwork, as well
as on maintaining a thorough grounding in both legal
and business dimensions of the energy and utilities
industries.
Our clients include independent power producers;
alternative energy project developers and producers;
investor-owned and publicly owned electric, gas,
water, and telecommunications utilities; emerging
businesses in the smart energy sector; power
marketers; oil and gas producers; natural gas and
petroleum
product
storage
and
transmission
companies; lenders; developers; and contractors.
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ENERGJIA & BURIMET NATYRORE
Industria e energjisë dhe e burimeve natyrore është
një nga sektoret indutrialë më të rëndësishëm dhe
vazhdimisht në ndryshim.
Avokatët tanë kanë eksperiencë të vyer në të gjitha
segmentet e industrisë, duke përfshirë prodhimin e
energjisë, energjinë e rinovueshme, nxjerrjen dhe
përpunimin e naftës dhe të gazit. Ne kemi një qasje
tregtare të theskuar kur këshillojmë klientët tanë për
vendime
strategjike,
iniciativa
për
politika,
transaksione tregtare, financimin dhe zhvillimin e
projekteve, përputhshmërinë me rregullat e
zbatueshme, çështjet në lidhje me taksat, kreditë
tregtare, dhe mosmarrëveshjet. Ne krenohemi me
cilësinë e punës sonë në grup, duke u bazuar në
njohuritë tona të plota dhe të gjera si në aspektin
ligjor ashtu edhe në aspektin tregtar të industrisë të
energjisë dhe shërbimeve të nevojshme.
Ndër klientët tanë renditen prodhues të energjisë
elektrike, investitorë dhe prodhues të energjive
alternative, shoqëri private dhe shtetërore që
operojnë në fushën e prodhimit dhe shpërndarjes së
energjisë,
gazit,
ujit
dhe
shërbimeve
të
telekomunikacionit, shoqëritë e reja në fushën e
kursimit të energjisë (smart energy); shoqëritë e
prodhimit, ruajtjes dhe transmetimit të gazit natyror
dhe naftës, huadhënës, zhvillues dhe kontraktorë.

FINANCE AND INSURANCE

FINANCA & SIGURIMI

Our team has extensive experience in Banking &
Capital Markets, providing legal advice with regard to
loans, corporate and project financing, securities,
listings, regulatory compliance and corporate
governance.

Avokatët tanë kanë experiencë të gjerë në fushën
bankare dhe tregjet e kapitalit, duke ofruar
këshillime ligjore në lidhje me dhënien e huave,
financimin e shoqërive tregtare dhe projekteve,
letrave me vlerë, pajtueshmërinë me rregullat e
zbatueshme dhe të qeverisjes së shoqërive tregtare.

Our clients include a broad cross-section of bank
holding companies, savings institutions, foreign banks,
insurance companies, securities firms, investment
managers, electronic commerce businesses.

Ndër klientët tanë renditen banka vendase dhe të
huaja, institucione kursimi, shoqëri sigurimi, shoqëri
ndërmjetësimi, shoqëri që administrojnë investime,
shoqëri që ushtrojnë aktivitetin tregtare në mënyrë
elektronike.

HEALTHCARE & EDUCATION
We offer a full range of litigation, regulatory, and
transactional services to assist clients in the
healthcare, healthcare-related including, among
others, pharmaceutical, biotech, medical device, and
diagnostic companies and healthcare provider
companies/organizations. We offer creative, strategic
approaches
and
coordinated,
interdisciplinary
representation from attorneys across a range of
practice areas, including, among others, product
liability litigation, intellectual property, legislative and
public policy, antitrust, privacy, corporate and
securities.
Our team is well-versed in the legal areas essential to
educational
institutions,
including
taxation,
compliance;
governance
and
administration;
accreditation; donor issues; financial aid; student and
faculty rights, tenure privacy and records;
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SHENDETESIA & ARSIMI
Ne ofrojmë shërbime në lidhje me çështje gjyqësore,
për të ndihmuar klientët tanë në fushën e kujdesit
për shëndetin dhe në fushat e tjera të lidhura si:
farmaceutika, bioteknologjia, pajisjet mjeksore dhe
diagnostikuese, si dhe shoqëritë që ofrojnë shërbime
të kujdesit shëndetsor. Ne ofrojmë qasje strategjike
dhe krijuese dhe Avokatët tanë përfaqësojnë klientë
në çështje që kanë të bëjnë me përgjegjësinë nga
produktet, pronësinë intelektuale, politikat publike
dhe legjislative, konkurencën e pandershme,
mbrojtjen e të dhënave përsonale si dhe shoqëritë
tregtare.
Ekipi ynë është shumë i aftë në çështje thelbësore
ligjore në lidhje me instiutucionet e edukimit duke
përfshirë: taksat, përmbushjen e detyrimeve ligjore,
qeverisjen dhe administrimin, akreditimin, çështjet e
dhurimeve dhe ndihmës financiare, të drejtat e
studenteve dhe të fakulteteve si dhe mbrojtjen e të
dhënave personale.

HOTELS, LEISURE
& GAMING EXPERIENCE
Our team has developed valuable expertise in all areas
of this complex industry, grounded in strong in-depth
knowledge in corporate and commercial property law.
Our team has a detailed knowledge of the hotel and
tourism industry, the services required, the client
relationships that hotels need to manage, and the
commerciality. This experience and industry expertise
enables us to resolve issues early, promptly and cost
effectively in a range of fundamental areas such as
hotel management and franchise agreements as well
as key issues for hotel development.

PUBLIC SECTOR
Our attorneys combine long-standing public sector
legal service with extensive private sector commercial
and transaction experience. Our experience includes
advising government on all aspects of public sector
planning, asset sales, privatizations, disposal of
property and equipment, Public Private Partnerships,
tendering and contracting, procurement initiatives,
and public sector employment.
We are committed to providing quality, value-added
legal service to government. We value our record of
providing advice to our public sector clients that
achieves objectives and minimizes legal risk within the
applicable regulatory framework.
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HOTELERI, ARGETIM & LOJRA
Ekipi ynë ka kryer ekspertiza të rëndësishme në të
gjitha fushat e kesaj industrie komplekse, bazuar në
njohuritë e thella në të drejtën e biznesit dhe të
drejtën tregtare. Ekipi ka njohuri të thella në fushën
e hotelerisë dhe turizmit, shërbimet e kërkuara,
administrimin e marrëdhënieve me klientin, si edhe
publicitetin e tyre. Eksperiencën që kemi si dhe
ekspertiza që zotërojmë në këtë industri na krijon
mundësinë e zgjidhjes së problemeve që në gjenezë,
me përpikmëri dhe me kosto efikase, në lidhje me një
mori fushash thelbësore siç është administrimi i
hoteleve, kontratat franchising, si edhe çështje të
tjera të rëndësishme në zhvillimin e hotelerisë.

SEKTORI PUBLIK
Avokatët tanë ndërthurin eksperiencën në ofrimin e
këshillimeve ligjore afat-gjatë në sektorin publik, me
eksperiencën e gjatë në sektorin privat dhe
transaksionet tregtare. Në projektet tona, përfshihen
ofrimi i shërbimeve ligjore ndaj autoriteteve
shtetërore në të gjitha aspektet e planifikimit të
sektorit publik, shitjen e aseteve, privatizimet,
zotërimin e pronës dhe paisjeve, Partneritetin Publik
Privat, tenderimet dhe kontraktimet, nismat e
prokurimit dhe punësimin në sektorin publik.
Ne jemi të angazhuar për të siguruar dhënien e
shërbimeve për autoritetet shtetërore me cilësi dhe
me një nivel më të lartë se atë që aktualisht ofrohet
në treg. Ne sigurohemi që shërbimet që u ofrojmë
klienteve të sektorit publik të arrijnë pikësynimet e
tyre dhe të ulin rrezikun brenda kuadrit ligjor të
zbatueshëm.

REAL ESTATE INDUSTRY
Our attorneys have extensive experience advising on
all forms of real estate activity ranging from the
acquisition, planning, construction and development,
sale of mixed use sites, office buildings, business parks,
retail units, shopping centers, government property,
industrial sites and leisure facilities.
Our clients include landlords/tenants, developers,
homebuilders,
lenders,
brokers,
entrepreneurs,
investors, being either local or international
companies.

INDUSTRIA E
PASURIVE TË PALUAJTSHME
Avokatët tanë kanë një eksperiencë të gjerë në
këshillime të të gjitha aspekteve të pasurive të
paluajtshme duke filluar nga blerja, planifikimi,
ndërtimi dhe zhvillimi, shitja e pasurive të
paluajtshme të cilat do të përdoren për qëllime të
ndryshme, ndërtimi i zyrave, parqeve të biznesit,
njësive të shitjes me pakicë, qendrave tregtare,
ndërtesave industriale dhe argëtuese për kalimin e
kohës së lirë.
Klientët tanë përfshijnë pronarë, qiramarrës,
zhvillues, ndërtues, kreditorë, ndërmjetësues,
sipërmarrës, investitore, vendase dhe të huaj.

TECHNOLOGY, MEDIA
AND TELECOMS
We advise our clients on every aspect of TMT,
including
commercial,
regulatory,
corporate,
competition, interconnection issues, online contracts,
data protection, intellectual property, copyright and
consumer protection, employment, dispute resolution,
tax issues, as well as, acquisitions, joint ventures and
strategic partnerships.
Our clients range from international to domestic
telecommunication
companies,
media
and
broadcasting companies, newspaper and publishing
houses, TV and radio broadcasters, internet service
providers.

TEKNOLOGJIA, MEDIA
& TELEKOMUNIKACIONI
Ne këshillojmë klientët tanë në lidhje me të gjitha
aspektet e TMT, duke përfshire çështje tregtare,
çështje që kanë të bëjnë me aspektin rregullator,
konkurencën, interkoneksionin, kontratat në kohë
reale (online), mbrojtjen e të dhënave, pronësinë
idustriale, të drejtën e autorit, mbrojtjen e
konsumatorit, marrëdhëniet e punës, zgjidhjen e
mosmarrveshjeve, taksat, si dhe në lidhje me
përthithjet, ndërmarrjet e përbashketa (joint
ventures) dhe partneritetet strategjike.
Ndër
klientët
tanë
renditen
shoqëri
telekomunikacioni vendase dhe të huaja, media dhe
shoqëri transmetimi, shtëpi botimi, gazeta,
televizione dhe radio, si dhe shoqëri që ofrojnë
shërbimet e internetit.
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TRANSPORT & INFRASTRUCTURE

TRASPORTI & INFRASTRUKTURA

Our attorneys assist clients in the transportation
sector with a broad range of matters, including those
related to bankruptcy and corporate restructuring,
corporate and securities, tax, and environmental and
toxic tort.

Avokatët tanë asistojnë klientët në sektorin e
transportit në çështje që kanë të bëjnë me
falimentimin dhe ristrukturimin e shoqërive
tregtare, taksat, shoqëritë tregtare dhe letrat me
vlerë, mjedisin dhe dëmet.

We count among our clients key players in the rail,
shipping and maritime services, cruise line, trucking,
and bus line industries, airlines companies, airport
authorities, transportation logistics businesses, state
and local governmental agencies as well as
international companies.

Ndër klientët tanë renditen shoqëri të rëndësishme
në fushën e transportit hekurudhor si dhe atij detar,
linja lundrimi, linja trasporti kamionësh apo
autobuzash, shoqëri ajrore, autoritete aeroportuale,
si dhe ente shtetërore të pushtetit lokal dhe atij
qëndror.
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