Minedrift
Forandringer i de økonomiske forhold mærkes ofte i minen, længe før de slår
igennem på balancen eller i bestyrelseslokalet. I DLA Piper tilpasser vi os vores
klienters behov, i takt med at de tilpasser sig konjunktursvingningerne på de
globale råstofmarkeder. Med udgangspunkt i vores innovative løsninger bistår vi
vores klienter med effektivt at håndtere de nye udfordringer og muligheder.
Hvad enten det drejer sig om opstart, frasalg eller lukning af miner, kan vores brancheteam
inden for minedrift udarbejde juridiske helhedsløsninger, der dækker alt fra problemstillinger i
den daglige drift til store internationale transaktioner og voldgiftssager.
Vores advokater med speciale inden for råstoffer har indgående kendskab til lokal regulering,
centrale projektparametre og markedet i øvrigt. Vi ved, hvordan de mange forskellige
delelementer af et projekt spiller sammen. Vores team inden for minedrift har en
helhedsorienteret tilgang til projektudvikling, og vi kan derfor give en afbalanceret vurdering,
der tager hele projektet i betragtning. Vi bistår med at identificere, analysere, forhandle og
dokumentere projektstrukturer og med at fastholde effektiviteten, når projektet er i drift.
DLA Piper er i færd med at udvikle innovative løsninger på nogle af de mest komplekse og
største udfordringer, som minesektoren står over for i dag. Disse projekter kan ikke kun få
stor økonomisk betydning. De er også banebrydende i juridisk forstand i den måde, de
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behandler vanskelige problemstillinger som tredjepartsadgang til infrastruktur og statslige
aftaler og koncessioner på.
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Minedrift er en global industri, og vi kan yde den lokale bistand og har den erfaring og de
kompetencer, som klienterne i denne branche har behov for.
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Vi yder bistand i relation til minedrift og mineraler i alle verdens større mineregioner, herunder
de nye markeder i Afrika, Latinamerika, Asien og Mellemøsten samt de mere etablerede
markeder i Australien, Nordamerika og Europa.
Vores internationale rækkevidde betyder, at vi har den fornødne lokale tilstedeværelse og
viden til at rådgive vores klienter om konkrete juridiske, kulturelle og politiske
problemstillinger, uanset hvor disse måtte opstå.
I forbindelse med projekter, der strækker sig over flere lande eller kontinenter, tilbyder vi ét
samlet kontaktpunkt, hvorfra den juridiske bistand til alle klientens projekter og medarbejdere
koordineres.
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Vores tværgående branchefokus sikrer vores klienter omkostningseffektiv assistance, som
kan tilpasses efter forholdene. Uanset hvilke juridiske eller forretningsmæssige behov vores
klienter måtte have, har vi den fornødne viden, erfaring og indsigt.
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Udvalgte klienter:
Mineselskaber
Anglo American
BC Iron
China Coal
Coeur Mining
Ferrous Resources
Fortescue Metals Group
Newmont Mining Corporation
Norilsk Nickel
Rio Tinto
Xstrata
Investorer
Credit Suisse
Macquarie
Operatører / Aftagere
Baosteel
Sinosteel
Lafarge
Mitsubishi
Sibelco/Unimin
Arcelor Mittal
Tata Steel
POSCO
Marabani
Sinopec
Leverandører
POSCO E&C
STX
Bristow Helicopters
Statslige klienter
Staten Guinea
Delstaten Western Australia
Staten Uganda
Staten Kasakhstan

Sager:
Da det indiske Department of Disinvestment (en afdeling under det indiske finansministerium) og Coal India Limited (verdens
største kulmineselskab) planlagde en børsintroduktion, blev vi efter en formel proces valgt som den indiske regerings rådgiver
blandt mere end seks internationale advokatfirmaer. Med et provenu på USD 3,43 mia. var børsintroduktionen den største
nogensinde i Indien og den tredjestørste i verden i 2010.
Vi bistår Australian Premium Iron Joint Venture med alle aspekter af West Pilbara Iron Ore Project, som omfatter udviklingen
af tre nye jernmalmminer, 350 km jernbanestrækning til sværgods og en ny dybvandshavn ved Anketell Point.
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Vores omfattende erfaring med finansiering af minedrift kom i spil, da vi var advokater for en større bank i forbindelse med
finansieringen af udviklingen, anlægget og driften af et jernmalmkoncentrationsanlæg i USA. Projektkonstruktionen indebar
fuldt sikret projektfinansiering, og risikoafdækning af råstoffer var en væsentlig del af aftalestrukturen, idet låntager var
forpligtet til at afdække udsving i priserne på jernmalmkoncentrat over en flerårig periode med henblik på at sikre, at
afsætningen ville være tilstrækkelig til at tilbagebetale gælden.
Et internationalt team bestående af specialister fra Paris, Perth, New York og Bruxelles bistår Republikken Guinea med at
gennemgå minerettigheder og -konventioner indgået af landets tidligere regeringer samt med at genforhandle koncessioner og
konventioner i henhold til den nye lov om minedrift (Mining Code).
Vi rådgav Lloyds Banking Group i forbindelse med omlægning af gæld og egenkapital i UK Coal plc (nu Coalfield Resources
plc). Et mislykket redningsforsøg ville have resulteret i konkurs, lukning af miner, nedlæggelse af 2.500 jobs og en statslig
redningsaktion. I et tæt samarbejde med Lloyds bistod vi med at opnå det ønskede resultat - udskillelse af koncernens
forretningsområder i nye divisioner og isolering af pensionsforpligtelser på GBP 400 mio.
Efter sammenstyrtning af en mine i Indonesien blev vi af reassurandørerne engageret til at håndtere et samlet forsikringskrav
på USD 500 mio. Sagen endte med et forlig på yderst gunstige vilkår for reassuranceselskaberne.

INDSIGT

Udgivelser
Dansk-grønlandsk investering i genåbning af guldmine i Grønland
3. juli 2019
Vækstfonden og Greenland Venture investerer 15 millioner kroner i genåbning af en guldmine i Sydgrønland. Investeringen i
minen er det første fælles investeringsprojekt som led i en erhvervsaftale, der blev indgået mellem Danmark og Grønland i marts
2019.

Grønlands Selvstyre har 10-års jubilæum
21. juni 2019
Den 21. juni 2019 er det Grønlands nationaldag. Det er også dagen, hvor Grønlands Selvstyre har 10-års jubilæum.

Ny selskabslov i Grønland
29. juni 2018
Den grønlandske selskabslov har gennemgået en modernisering, der medfører flere fordele for erhvervslivet. Den nye
selskabslov i Grønland træder i kraft den 1. juli 2018.

Ny guide til udenlandske investorer om det danske investeringsregime
6 NOV 2017
DLA Piper Denmark har netop publiceret et bogkapitel til The Foreign Investment Regulation Review. I kapitlet forklares
tendenser på M&A-området sammen med den seneste politiske og regulatoriske udvikling.

Grønland åbner for ansøgninger om småskalatilladelser
12 SEP 2017
Grønlands Landsstyre har nu åbnet for ansøgninger om nye småskalatilladelser i Sydgrønland, hvor der tidligere er fundet guld.
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EVENTS

Tidligere
Bliv klar til frihandel med Canada og Japan
13 SEP 2017
Copenhagen
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