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herunder nationale og internationale fusioner og virksomhedsoverdragelser
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Nicholas Lerche-Gredal rådgiver nordiske og udenlandske virksomheder, kapitalfonde og
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kapitalmarkedsforhold og har erfaring med ventureinvesteringer inden for et bredt udsnit af
virksomhedssektorer.
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Udgivelser
Nyt fra Corporate M&A, april 2019
10. april 2019
Nyt fra Corporate M&A
I dette nyhedsbrev fra Corporate M&A kan du bl.a. læse om den netop vedtagne lovændring, der indebærer en afskaffelse af
iværksætterselskaberne (IVS) samt nedsætter kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) fra 50.000 kr. til 40.000 kr. Du kan
endvidere læse om senest nyt om FinTech, forbrugerlånsvirksomheder, adressebeskyttelse i CVR samt få vores publikation
”Incitamentsordninger”, der gennemgår de mest anvendte ordninger for tildeling af aktieløn.

Iværksætterselskaber (IVS) afskaffes og kapitalkravet for anpartsselskaber nedsættes
10. april 2019
Folketinget har den 9. april 2019 vedtaget lovforslaget om afskaffelse af iværksætterselskaber (IVS) og nedsættelse af
kapitalkravet for anpartsselskaber (ApS) fra 50.000 kr. til 40.000 kr., der den 28. februar 2019 blev fremsat i Folketinget som en
ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven.

Incitamentsordninger
15. marts 2019
Incitamentsordninger kan være en effektiv måde at tiltrække, motivere og fastholde kvalificerede medarbejdere – både i
”start-ups” og etablerede virksomheder. Vi gennemgår i publikationen ”Incitamentsordninger” fordele og ulemper ved de forskellige
ordninger om aktieløn og bonus.

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.

The Mergers & Acquisitions Review Denmark (The Mergers & Acquisitions Review, 2016)
The Mergers & Acquisitions Review Denmark (The Mergers & Acquisitions Review, 2015)
Corporate Governance Denmark (The International Comparative Legal Guide, 2012, 2013 og 2014)
The Executive Remuneration Review (Law Business Research, 2012 og 2013)
Selvfinansiering - nye finansieringsmuligheder for virksomhedsoverdragelser (INSPI, nr. 4, 2011)
Forældes medarbejderes krav på aktieoptioner efter fem år? (Advokaten, nr. 6, 2005)
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Nicholas er uddannet mediator i USA og har erfaring som mediator ved San Diego Superior Court. Nicholas er ekstern lektor i
selskabsret og kapitalmarkedsret ved Københavns Universitet og har tidligere undervist i selskabsret og professionelt ansvar på
Copenhagen Business School.

AKTUELLE SAGER
Broadnet / GlobalConnect køber Netteam
25. april 2019
Den nordiske IT-koncern, Broadnet / GlobalConnect, der er ejet af kapitalfonden EQT, overtager 70% af aktiekapitalen i det
danske IT-firma, Netteam, der er Cisco-guldpartner og udbyder af konsulentydelser og implementeringsløsninger af netværk.

Dustin køber Inventio.IT A/S
7. marts 2019
DLA Piper Denmark har rådgivet den svenske IT-koncern, Dustin, som overtager hele aktiekapitalen i det danske it-firma
Inventio.IT

DLA Piper har rådgivet JTT Holding 2 ApS med salget af datterselskabet Netgroup A/S til det hollandske Sentia
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.

JP/Politikens Hus overtager Saxo.com
27. november 2018
DLA Piper har rådgivet JP/Politikens Hus i forbindelse med overtagelsen af internetboghandlen Saxo.com

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.

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.

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
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aktiviteter i Norden inden for M&A og Private Equity.

DLA Piper rådgiver Infineon Technologies
26. februar 2018
DLA Piper har rådgivet tyske Infineon Technologies i købet af Merus Audio.
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