Vækstkapital og venturekapital
I DLA Piper har vi advokater over hele verden, der arbejder dedikeret med
venturekapital og private equity. Dette giver os en stærk position, når vi rådgiver
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til nye vækstvirksomheder og investorer, uanset hvor de driver virksomhed.
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Markedet for venturekapital er komplekst og derfor har vores klienter ofte behov for vores
hjælp til at få adgang til de rette finansieringskilder og til at optimere deres mulighed for at
skaffe kapital.
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Vi har teams af advokater, som har specialiseret sig i at bistå virksomhedsstiftere,
iværksættere, nystartede virksomheder, nye vækstvirksomheder, private investorer og
venturekapitalfonde, strategiske virksomhedsinvestorer og andre institutionelle investorer
med deres venturekapitaltransaktioner samt andre strategiske transaktioner. Vores globale
tilstedeværelse er en stor fordel for klienter, som ønsker at investere i udlandet, og for
porteføljevirksomheder, som ønsker at gå ind på udenlandske markeder.
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Siden 2009 har vi ydet generel rådgivning til over 850 virksomheder, der er finansieret med
venturekapital og private-equity, og repræsenteret over 2.000 virksomheder som deres
primære juridiske rådgiver inden for selskabsretlige forhold. Derigennem har vi opbygget et
bredt netværk af business angels, venturekapitalfonde og erhvervsinvestorer, som vi kan
sætte vores klienter i forbindelse med.
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Vores Venture Pipeline-program giver adgang til research, værktøjer og viden. Vi kan også
skræddersy løsninger til klienter i forbindelse med fremskaffelse af kapital via crowdfunding,
startkapital og vækstkapital.

CAPABILITES
Vi udarbejder avancerede, praktisk anvendelige og nytænkende juridiske løsninger til iværksættere og vækstvirksomheder. Vi
leverer viden, som understøtter iværksættervirksomheder i deres transformation til succesfulde virksomheder. Blandt andet
rådgiver vi om løsninger på de typiske forretningsmæssige udfordringer. Vi tilbyder en bred palet af ydelser, som kan hjælpe
vækstvirksomheder med at vokse og navigere gennem de udfordringer, der opstår undervejs. Derudover rådgiver vi også inden
for andre forretningskritiske områder så som immaterielle rettigheder, bestyrelsesuddannelse, corporate governance,
regulatoriske forhold, international beskatning og børsretlige forhold samt planlægning i forbindelse med M&A og børsintroduktion.

EXPERIENCE

DLA Piper er et globalt advokatfirma, der driver virksomhed gennem en række særskilte juridiske enheder.
Yderligere oplysninger om disse enheder findes på www.dlapiper.com. Dette kan udgøre

AWARDS AND RANKINGS
Awarded "Legal Firm of the Year" in 2015 and 2016, Global Corporate Venturing
#4 Most active venture capital law firm in the US and globally in 2016, PitchBook
#4 Most active early stage and #4 most active late stage completed VC deals for US-based companies in 2016, PitchBook
In 2016, DLA Piper completed 573 financing transactions totaling US$8.3 billion – 526 venture capital and 47 private equity

INDSIGT

Udgivelser
Væsentlig ændring af aktieoptionsloven sendt i høring
29. august 2018

NYT FRA CORPORATE M&A
Udkast til en væsentlig ændring af aktieoptionslovens er sendt i høring. Hvis forslaget bliver vedtaget, medfører det en
ophævelse af de omdiskuterede good leaver/bad leaver bestemmelser, som vi kender i dag – og som mange virksomheder
finder vanskelige at arbejde med.

AKTUELLE SAGER
DLA Piper har rådgivet Industri Udvikling i forbindelse med investering i Vetgruppen A/S
4. juni 2019
Industri Udvikling har sammen med en ledelsesgruppe investeret i Vetgruppen A/S.

DLA Piper rådgav ved Nordic Alpha Partner's investering i Re-Match
14. marts 2019
Nordic Alpha Partners har indgået aftale om investering i Re-Match A/S med de eksisterende aktionærer i selskabet.

DLA Piper rådgiver ved købet af Multiprint A/S
22. februar 2019
DLA Piper har rådgivet det svenske børsnoterede selskab NCAB Group AB i forbindelse med købet af danske Multiprint A/S.

Piper rådgiver ved salget af PCSYS
1. februar 2019
Det er netop offentliggjort, at canadiske Tecsys Inc., der er noteret på børsen i Toronto, har erhvervet danske PCSYS A/S.

DLA Piper har rådgivet JTT Holding 2 ApS med salget af datterselskabet Netgroup A/S til det hollandske Sentia
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18. januar 2019
DLA Piper har rådgivet JTT Holding 2 ApS med salget af datterselskabet Netgroup A/S til det hollandske Sentia, som er ultimativt
kontrolleret af Waterland Private Equity Investments B.V. og Infinius NV.

Mergermarket: DLA Piper indtager førstepladsen for flest virksomhedsoverdragelser i 2018
7. januar 2019
DLA Piper indtager førstepladsen for flest virksomhedsoverdragelser i Danmark i 2018, når det gælder antallet af M&A
transaktioner, hvilket fremgår af Mergermarket Legal Advisor League Tables for 2018, der i dag er offentliggjort.

DLA Piper har rådgivet Gabriel A/S i opkøbet af litauisk tekstilproducent
3. januar 2019
Tekstilproducenten Gabriel A/S har underskrevet en aftale om køb af den litauiske tekstilproducent UAB Baltijos Tekstilė (BTC).

DLA Piper har rådgivet i forbindelse med salget af Belid Lighting til Accent Equity
19. december 2018
Familien Herstal har netop indgået en aftale med Accent Equity vedrørende overdragelsen af Belid Lighting AB.

DLA Piper rådgiver NewCap Holding A/S med salg af svenske aktiviteter
14. december 2018
DLA Piper har rådgivet NewCap Holding A/S, der er noteret på Nasdaq Copenhagen A/S, med at sælge hovedparten af
koncernens svenske aktiviteter. Salget omfatter dels formueforvaltningsaktiviteterne, der drives gennem Monyx Asset
Management og Nordisk Fund Services S.A. i Luxembourg og dels et salg af hovedparten af koncernens rådgivnings- og
forsikringsformidlingsaktiviteter, der drives i datterselskaber i Sverige under Hjerta Brandet.

DLA Piper har rådgivet Alven Capital med investering på 26 mio. kr. i Tonsser ApS
14. december 2018
DLA Piper har rådgivet den franske venturefond Alven Capital i forbindelse med deres investering på 26 mio. kr. i Tonsser ApS,
hvor den eksisterende ejerkreds, der bl.a. består af Seed Capital og tyske Wellington Partners Venture Capital, også har
investeret 15 mio. kr.

DLA Piper har rådgivet sælgerne ved salget af Roll-o-Matic
7. december 2018
DLA Pipers team bestående af Kristian Tokkesdal, Patrick Møller Toftegaard og Sanela Lulic har rådgivet Blue Equity og de øvrige
kapitalejere ved salget af Roll-o-Matic til Maj Invest Equity.

DLA Piper har rådgivet Partners Group ved salget af ”Nordic Living” porteføljen til Heimstaden
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2. november 2018
NREP og Partners Group har solgt en ejendomsportefølje kendt som ”Nordic Living porteføljen” bestående af 8 boligejendomme
med i alt 377 ejerlejligheder og 5 erhvervslejemål samt 135 parkeringspladser.

DLA Piper rådgiver Montagu Private Equity og DEAS om købet af Nordea Ejendomme
29. august 2018
DLA Piper rådgav i 2015 den engelske kapitalfond, Montagu Private Equity, med købet af DEAS, og har nu assisteret med
overtagelsen af Nordea Ejendomme.

Maj Invest sælger Norisol
8. aug. 2018
DLA Piper har rådgivet Maj Invest i forbindelse med salget af Norisol

Kyiv-Atlantic Group har solgt de tre ukrainske landbrugsselskaber, Kyiv Atlantic Ukraine (KAU), Atlantic Farms
og Atlantic Farms II, til tre nye ejere
8. aug. 2018
DLA Piper har rådgivet Atlantic Agro Holdings og DUI Holding ved salget af Kyiv Atlantic Ukraine (KAU), Atlantic Farms og
Atlantic Farms II.

DLA Piper fastholder topplacering i Mergermarkets nordiske M&A league tables for 1. halvår 2018
6 JUL 2018
For andet år i træk indtager DLA Piper 1. pladsen blandt juridiske rådgivere i Norden og 4. pladsen i Danmark (målt på antal
M&A-transaktioner) i Mergermarkets M&A-opgørelse for 1. halvår 2018. Firmaet rådgav i 55 nordiske virksomhedstransaktioner
(M&A) med en samlet værdi på US$ 11.604 millioner.

DLA Piper rådgiver Colliers International om køb af Sadolin & Albæk
4. juli 2018
DLA Piper har bistået Colliers International og Colliers Danmark i forbindelse med opkøb af Sadolin & Albæk.

Adelis Equity Partners har solgt IT Relation til britisk kapitalfond
14. juni 2018
DLA Piper har rådgivet Adelis Equity Partners, der har valgt at sælge deres majoritetspost i virksomheden IT Relation til den
britiske kapitalfond Hg.

DLA Piper rådgiver Hunters Video A/S i forbindelse med salg
16. maj 2018
DLA Piper har rådgivet sælgerne af Hunters Video i forbindelse med salg af selskabet til MOTV, der er ejet af den amerikanske

DLA Piper er et globalt advokatfirma, der driver virksomhed gennem en række særskilte juridiske enheder.
Yderligere oplysninger om disse enheder findes på www.dlapiper.com. Dette kan udgøre

milliardær, Stan Kroenke.

REKOM Group solgt til CataCap
15. marts 2018
DLA Piper har rådgivet aktionærerne i den danskbaserede nattelivskoncern REKOM Group i forbindelse med salget til den danske
kapitalfond CataCap samt aktionærernes efterfølgende geninvestering.

Gourmetpizzakæden Gorm's får ny hovedaktionær
14. marts 2018
DLA Piper har rådgivet stifterne af kæden, som i dag tæller ni restauranter og tre franchises, med at sælge 67 % af
virksomheden til den norske fødevarekæmpe Orkla ASA.

DLA Piper er strategisk partner ved Mergermarkets Nordic M&A and Private Equity Forum 2018
1. marts 2018
DLA Piper er strategisk partner ved Mergermarkets kommende konference, Nordic M&A og Private Equity Forum 2018, der finder
sted den 15. marts 2018 i Stockholm. Konferencen er strategisk vigtig, fordi den sætter dagsordenen for det kommende års
aktiviteter i Norden inden for M&A og Private Equity.

Dom i sagen om Roskilde Bank
7. nov. 2017
Østre landsret afsagde dom i sagen Finansiel Stabilitet (”FS”) mod direktionen og bestyrelsen og revisionen i Roskilde Bank.
Banken gik ned i finanskrisen i 2008. Kritikken angik driften og revisionen af banken i de sidste tre år af bankens levetid.
Kritikpunkterne var talrige.

Danmarks Radio mødt med krav om tilbagebetaling af op til 3,6 mia. kr.
22 AUG 2017
Foreningen Kræv Licensmoms Tilbage repræsenteret af advokatfirmaet DLA Piper Denmark har over for Danmarks Radio gjort
krav på at få den ulovligt opkrævede moms på licens tilbage.
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