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Fredrik Lindblom er partner og leder for Bank- og Finansgruppen hos DLA Piper i
Oslo. Fredrik jobber med finansieringstransaksjoner, samt energi- og
infrastrukturprosjekter. Han har bred transaksjonserfaring innenfor en rekke
sektorer, og spesiell ekspertise innen prosjektfinansiering, oppkjøpsfinansiering,
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fast eiendoms finansiering, strukturert og ‘asset’ finansiering.
Lindblom bistår markedsledende banker og finansinstitusjoner, samt prosjektutviklere,
selskaper og konserner på sammensatte finans- og fremmedkapitalmarkedstransaksjoner
(obligasjonslån) i Norge og internasjonalt. Han har også betydelig erfaring med skips- og
olje/offshorefinansiering samt infrastruktur/offentlig privat samarbeid (OPS). Han har jobbet
tett med andre multilaterale finansinstitusjoner og utviklingsfond, hovedsakelig på betydelige
energi- og infrastrukturprosjekter og jobbet på en rekke innlånstransaksjoner til
finansinstitusjoner, herunder i tilknytning til ramme-prosjektfinansieringer.
Før han begynte i DLA Piper, jobbet Fredrik som juridisk rådgiver for Den nordiske

RELATERTE
SEKTORER
Bank - og
finanstjenester

SPRÅK
Norsk Engelsk Dansk
Svensk Spansk

investeringsbanken (NIB) i Helsinki, Finland (en AAA vurdert multinasjonale finansinstitusjon
der de nordiske og baltiske landene er medlemmer), hvor han blant annet var ansvarlig for bankens juridiske transaksjonsarbeid i
Russland / CIS og CEE, og jobbet tett med andre finansinstitusjoner og DFIer på en rekke transaksjoner.
Fredrik er et medlem av styret i DLA Pipers EMEA Energy Working Committee og fungerer som et rådsmedlem i Nordisk Råd
for International Project Finance Association (IPFA), og som nestleder i styret til Norsk African Business Association (NABA).
Fredrik har hatt en ledende rolle og styrt flere store internasjonale team av advokater i komplekse transaksjoner internasjonalt (i
opptil 15 jurisdiksjoner for en enkelt transaksjon) gjennom sin karriere. Hans erfaring og kompetanse betyr at han er i stand til å
koordinere og administrere store rettslige samordningsprosjekter på en effektiv måte.
Fredrik er også jevnlig sitert i internasjonale publikasjoner om forhold knyttet til energi og infrastrukturprosjekter og finans i Norge
og Norden.
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Tidligere erfaring
2007 - d.d. Partner, Advokatfimaet DLA Piper, Norway
2005-2007, Legal counsel, Nordic Investment Bank, Finland
2000-2005, Advokafullmektig, advokatfirma i Oslo, Norway

Utmerkelser
Practice head Fredrik Lindblom acts on financing and refinancing agreements, and often assists organisations from the
energy, construction and industrial manufacturing sectors. Interviewees report that he offers "strong technical knowledge"
combined with "commercial awareness." Chambers & Partners, 2019
"Fredrik Lindblom is an experienced adviser to lenders, handling transactions in the energy sector as well as real estate
finance. He led an international DLA Piper team assisting a consortium of lenders with a cross-border EUR228 million debt
facility for an onshore wind farm in Norway. A client describes him as "very service-oriented and eager to get the job done."
Chambers and Partners, Europe 2018
"Fredrik Lindblom leads the team, holding significant international experience of project finance, bond loans and mezzanine
structures. One client describes him as "pragmatic and very service-minded, with broad experience of banking and finance
matters," adding: "He is very easy to co-operate with and has a good knowledge and standing in the market."
Chambers Global 2017
"Fredrik Lindblom leads the team and advises a range of clients on banking and finance issues. Sources say: He is extremely
service-minded, available and able to deliver at very short notice…"
Chambers Global 2016
"The ‘strong and client-friendly’ team at DLA Piper, led by Fredrik Lindblom, combines substantial experience in straight
lending matters and complex financings with a robust regulatory practice..."
Legal 500 2016
"Fredrik Lindblom is praised for his "good commercial understanding" and is described as "reliable and proactive." His expertise
includes project and debt finance and he has an extensive banking clientele."
Chambers Global 2015
"Practice head Fredrik Lindblom receives many positive references from clients, who say that "he is very interested in the
commercial side of the business." Another comments: "He is extremely knowledgeable about structured finance and what is
going on in Europe. He is also a charming individual."
Chambers Global 2014
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Medlemskap
Medlem av DLA Pipers internasjonale arbeidskomite for energisektoren i Europa, Midt-Østen og Afrika
Nordisk rådsmedlem for International Project Finance Association (IPFA)
Nestleder i styret i Norsk-Afrikansk Handelskammer (NABA)
Medlem i Den Norske Advokatforening
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NYHETER
Nye topprangeringer i Legal 500
11 APR 2019
Legal 500 har offentliggjort resultatene fra sin årlige advokatrangering for 2019. Våre fagmiljøer innen entreprise og forsikring
opprettholder sine posisjoner som ledende i det norske markedet og rangeres nok en gang i nivå 1.

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.

Entreprise og forsikring topprangert i Legal 500
12 APR 2018
Legal 500 har offentliggjort resultatene fra sin årlige advokatundersøkelse for 2018. Vår enterpriseavdeling opprettholder sin
posisjon som ledende i det norske markedet og rangeres i år igjen som tier 1. Det samme gjør vårt forsikringsmiljø som for første
gang topprangeres.
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