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Правна фирма од светска класа суштински партер за инвеститорите
Менс Легис, правна фирма во Македонија, рангирана на највисоко ниво, обезбедува
правна поддршка од светска класа за локални и меѓународни индивидуи и компании
кои работат во земјата. Љубица Рубен, основач, сопственик и Управувачки Партнер, го
основаше Менс Легис во Скопје во 1995 година како прва правна фирма во
Македонија. Таа учеше во САД, како и во Европа и има јасно разбирање за потребите
на меѓународните инвеститори. Менс Легис сега има две канцеларии, една во Скопје и
една во Охрид.

Менс Легис има учествувано во повеќето локални и прекугранични трансакции
во Македонија, работејќи со најголемите локални компании и инвеститори. Фирмата е
особено активна во due diligence и има работено и соработувано со меѓународни
правни фирми на големи due diligence проекти во врска со приватизацијата на
државните компании од македонскиот енергетски и телекомуникациски сектор. Други
неодамнешни проекти за Менс Мегис вклучуваат советување на Телеком Словенија на
неговото преземање на Космофон вредно 190 милиони евра. Фирмата често стапува
во партнерство со водечки меѓународни финансиски организации, вклучително и
ЕБРД.
Љубица Рубен, која е добро позната во македонскиот деловен свет, и Менс
Легис се движечка сила зад подобрувањата на македонското регулаторно
опкружување. Таа објаснува: „Ние помагаме да се подобри македонското
законодавство, да го направиме повеќе ‘business-friendly’ и да обезбедиме примена на
регулативата.“
Суштински партнер за странски инвеститори
Менс Легис исто така се постави како суштински локален партнер за странски
инвеститори во Македонија. Како што Љубица Рубен вели: „Ние нудиме
транспарентни услуги кои ги исполнуваат високите меѓународни стандарди. Ние сме
против корупција и фаворизирање од било кој вид, и нашите посебни
персонализирани услуги не одвојуваат од другите фирми.“
Фирмата е одлучна да им помогне на своите клиенти да ги постигнат своите
цели и многу повеќе. Љубица Рубен вели: „Ние сме водени од желбата да ги
надминеме очекувањата на нашите клиенти за правните услуги мислејќи неколку
чекори понапред и приоѓајќи им на прашањата со поширока перспектива. Ние
размислуваме ‘outside the box’. Имаме за цел да дадеме одговор пред да биде
поставено прашање.“
Покрај обезбедување на правна поддршка со највисок квалитет за своите
клиенти, фирмата им помага на инвеститорите преку нудење на информации за
македонското регулаторно опкружување, вклучително и промени во законите. Исто
така има политика на фокусирање на превентивно право за да избегне прибегнување

кон македонскиот судски систем. Менс Легис комбинира длабоко локално познавање,
искуство и највисоки професионални стандарди и вештини, кои обезбедуваат
интересите на клиентите да бидат исполнети на најдобар можен начин во најкратко
можно време.

