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Lone Wandahl Mouyal beskæftiger sig med M&A, finansiering og generel
selskabsret.
Lone Wandahl Mouyal rådgiver desuden om internationale investeringer, herunder
sanktionsregimer. Lone Wandahl Mouyal har i en årrække arbejdet med kinesiske
investeringer og indgår i DLA Piper Nordic China Desk.
Lone Wandahl Mouyal har særlig viden om compliance, virksomhedsundersøgelser, om
bæredygtighed og virksomheders samfundsansvar (bæredygtige investeringer, FN's
Verdensmål og CSR).
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Lone Wandahl Mouyal har en ph.d.-grad i international investeringsret og har arbejdet som forsker på Det Juridiske Fakultet,
Københavns Universitet. Her blev Lone Wandahl Mouyal blandt andet tildelt Kronprinsesse Marys talentforskerpris, Sapère Aude,
af Det Frie Forskningsråd for sit projekt om bæredygtig udvikling i Arktis.
Lone Wandahl Mouyal har desuden været gæsteforsker på Columbia Law School i New York, på King's College i London og på
Fudan Law School i Shanghai.
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Udgivelser
DLA Piper massivt til stede på Copenhagen FinTech Week
20. juni 2019
Nordens største FinTech event fandt sted den 14.-20. juni i København og tiltrak mere end 60 talere fra 16 forskellige lande til
diskussioner om den teknologiske udvikling i den finansielle sektor med alle de muligheder og udfordringer, det fører med sig.

Ny lov stiller krav om øget gennemsigtighed i børsnoterede selskaber
12. juni 2019
Den 10. juni 2019 trådte en ny lov i kraft på det selskabsretlige område, som stiller krav om øget gennemsigtighed i børsnoterede
selskaber og fremmer virksomheders samfundsansvar gennem tilskyndelse til aktivt ejerskab.

Finanstilsynet åbner op for FinTech-virksomheders afprøvning af nye løsninger
1. april 2019
I februar 2018 åbnede Finanstilsynet for første gang for at danske virksomheder kunne ansøge om at indlede et pilotforløb i den
regulatoriske sandkasse FT Lab. Finanstilsynet åbner nu for anden runde, hvor flere fintech-virksomheder kan afprøve deres
teknologier og forretningsmodeller.

Folketinget vedtager danske Brexit-love
22. marts 2019
Ny skæringsdato: Torsdag den 21. marts 2019 nåede de 27 EU-medlemsstater til enighed om en kort udsættelse af Brexit. Det
britiske parlament skal nu senest i næste uge vedtage den udtrædelsesaftale, EU har indgået med den britiske regering. Aftalen
er to gange tidligere blevet stemt ned af britiske parlament. Hvis aftalen vedtages, udskydes skæringsdatoen til den 22. maj
2019. Hvis aftalen ikke vedtages denne gang, vil Storbritannien udtræde den 12. april 2019. Der er derfor stadig en væsentlig
risiko for, at Storbritannien forlader EU uden en aftale med de andre EU-medlemslande. Dette omtales som et hårdt brexit, "hard
brexit" eller "no-deal scenario".

Brexit – få styr på risici og muligheder
17. januar 2019
Den 15. januar forkastede det britiske parlament regeringens aftale med EU om Brexit. Dansk erhvervsliv går derfor en usikker
fremtid i møde i forhold til Storbritannien.

EU’s hidtil største bilaterale handelsaftale er nu endeligt vedtaget
14. januar 2019
Frihandelsaftalen mellem EU og Japan blev endeligt vedtaget af Europa-Parlamentet den 12. december 2018 og forventes at
træde i kraft 1. februar 2019. Dermed skabes en ny handelszone med 635 millioner mennesker, som optager næsten en tredjedel
af verdens BNP, og som for Danmark betyder en anslået øget eksport til Japan på op til 11 milliarder kroner.

10 hurtige om Brexit
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14. november 2018
Vidste du, at 51,9 % af briterne stemte for at forlade EU, mens 48,1 % af briterne stemte for at blive i EU? Eller at 20.833 love
og regler bliver påvirket af Brexit og skal undersøges og vurderes i forbindelse med forhandlingerne? Få 10 hurtige facts om
Brexit.

Ny vejledning til virksomheder om FN's verdensmål for bæredygtig udvikling
10. august 2018
En ny vejledning fortæller, hvordan virksomheder kan gennemføre FN's verdensmål.

Ny frihandelsaftale mellem EU og Japan
23. JULI 2018
Den 17. juli 2018 underskrev EU og Japan en ny aftale om frihandel, og potentielt kan Japan blive et lukrativt marked for danske
virksomheder. Dansk Industri vurderer, at den nye frihandelsaftale kan øge Danmarks eksport til Japan med op til 11 milliarder
kroner.

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.

EU's nye handelsaftale med Mexico
7. maj 2018
EU's nye frihandelsaftale med Mexico kan i de kommende år skabe positive muligheder for dansk eksport og danske
virksomheder i Mexico.

EU's nye handelsaftale med Singapore
7. maj 2018
EU-Kommissionen har indgået en ny handelsaftale med Singapore, der kan danne grundlag for en større aftale med de
sydøstasiatiske lande.

Kommission har fået mandat til at indlede forhandlinger om multilateral investeringsdomstol
20. april 2018
Den 20. marts 2018 vedtog Rådet forhandlingsdirektiver. De bemyndiger Europa Kommissionen til på EU's vegne at forhandle
med handels- og investeringspartnere om en konvention om oprettelse af en multilateral domstol. Domstolen skal afgøre tvister
vedrørende investeringer.

EU-dom om EU-konform fortolkning af bilaterale investeringsbeskyttelsesaftaler
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12. marts 2018
På baggrund af en præjudiciel forespørgsel til EU-Domstolen, fastlægger EU-Domstolen i sin dom et principielt krav om
EU-konform fortolkning af bilaterale investeringsbeskyttelsesaftaler mellem EU medlemsstater.

Nyhedsbrev om Brexit – januar 2018
2 JAN 2018
Nyt fra International handel og investeringer
Dette nyhedsbrev forklarer baggrunden for Brexit, forhandlingsprocessen, udsigten for de kommende handelsaftaler og
konsekvenserne for dansk eksport. Læs med så din virksomhed kan være forberedt på det, der venter.
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