Finansiering
DLA Piper advises on all aspects of financing, across borders, sectors and
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With one of the largest teams of dedicated finance lawyers in the world and an established
local law firm network, we help our clients to realize their financial strategies in whichever
markets they do business.
Our clients include the full range of market participants, whom we often support on firstof-a-kind deals and in new markets.
We share knowledge and skills in deals involving, for example, lending and borrowing, debt
securities, derivatives, funds, portfolios and FinTech solutions, as well as energy,
infrastructure and other projects.
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Publikasjoner
Hvor mye ønsker Skatteetaten å bidra?
14 august 2019
Skattemyndighetene setter strenge krav til at den enkelte skattyter innretter seg etter gjeldende skatteregler. Det skal ikke store
feiltrinnet til før skatteetaten mener man har opptrådt uaktsomt, og veien til tilleggsskatt kan bli kort.

Treffer regjeringens incentivordninger gründerbedriftene?
7 MAR 2019
Regjeringen er opptatt av at det skal lønne seg å starte opp og utvikle nye bedrifter. I Statsbudsjettet fremholdes det at
fremtidens arbeidsplasser vil bli skapt av mennesker som tør ta en sjanse og som satser på egne evner ideer og resurser.
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Topprangeres i kategorien "FinTech" av Chambers
30 NOV 2018
Den anerkjente internasjonale advokatguiden Chambers & Partners rangerer nå for første gang norske advokater og
advokatfirmaer innen kategorien "FinTech".

DLA Piper har bistått i gigantisk vindkraftsatsing i Sverige
19 NOV 2018
Les Finansavisen dekning av Nysäter-prosjektet, hvor DLA Piper har bistått Credit Suisse Energy Infrastructure og E.ON.

DLA Piper og Pier X skal samarbeide om å bringe norske start-up bedrifter opp og ut i verden
16 OCT 2018
DLA Piper inngår nå partnerskap med den norske venture-huben Pier X. Selskapet tilbyr 1300 kvadratmeter boltreplass midt på
Aker Brygge for innovasjonsbedrifter i skaleringsfasen. Samarbeidet forsterker DLA Pipers satsing på å tilby juridisk
spisskompetanse rettet mot fremtidens selskaper og regulatoriske landskap.

DLA Piper bisto Falck Renewables S.p.A. i oppkjøpet i Vestavind Kraft AS
5 SEP 2017
DLA Piper har bistått Falck Renewables S.p.A. i forbindelse med oppkjøpet av 80% av aksjene i Vestavind Kraft AS. Falck
Renewables S.p.A. er et italiensk børsnotert selskap.
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