Teknologi
DLA Piper arbejder sammen med mange af verdens førende
teknologivirksomheder og yder rådgivning inden for en lang række områder – fra
selskabstransaktioner til IP-beskyttelse, patentret og -retssager, herunder
regulatoriske, ansættelsesretlige og kontraktretlige problemstillinger samt
compliance-forhold.
DLA Pipers globale brancheteam med speciale inden for teknologi arbejder på tværs af
fagområder og kontorer med henblik på at bistå vores klienter i teknologiindustrien overalt i
verden. Vores klienter, som spænder lige fra nyetablerede virksomheder over vækst- og
mellemstore virksomheder til modne globale virksomheder, er selskaber, som udvikler eller
skaber teknologi, er drevet af teknologi, eller hvis forretningsmodel grundlæggende er baseret
på teknologi. Vores klienter inden for teknologibranchen omfatter virksomheder inden for
følgende områder:
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Cleantech
Hardware
Spil og underholdning
E-handel og nye medier
It- og outsourcing-ydelser
Halvledere
Software
Telekommunikation
Vi rådgiver teknologivirksomheder igennem hele deres livscyklus. Vi bistår nye virksomheder
med at etablere sig og opnå finansiering og bistår både vækstvirksomheder og etablerede
teknologivirksomheder i forbindelse med ansættelsesforhold, kommercielle og teknologiske
transaktioner samt patentbeskyttelsesstrategier.
Branchens fortsatte vækst medfører et løbende behov for juridisk assistance inden for
områder som virksomhedsoverdragelser, børsintroduktioner og konfliktløsning. Vi bistår
virksomheder, der ekspanderer internationalt, med international skatteplanlægning,
regulatorisk compliance, etablering af nye enheder og overholdelse af lokale regler inden for
ansættelsesret, pensionsordninger og firmapolitikker. Når det drejer sig om meget store
virksomheder, arbejder vi sammen med virksomhedernes egne jurister og bidrager med
yderligere erfaring og kapacitet, således at alle disse områder håndteres effektivt.

FAGOMRÅDER
Databeskyttelse,
datasikkerhed og
privatlivets fred
Vækstkapital og
venturekapital
International
skatterådgivning
Tvister inden for it og
telekommunikation
Virksomhedsoverdragelser
(M&A)
Patentkrænkelsessager
Patentering og
strategisk
patentrådgivning
Private equity
Børsnoterede selskaber
og corporate
governance
It-løsninger og
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Corporate

strategisk sourcing

Vi rådgav QUALCOMM Incorporated i forbindelse med salget af en række spektrumlicenser til

Transfer pricing
Teleret

AT&T for USD 1,925 mia. Igennem tre årtier har vi ydet rådgivning til QUALCOMM i
forbindelse med globale transaktioner og konfliktløsning.

BRANCHER

Vi var advokater for Groupon, Inc. i forbindelse med rejsning af USD 950 mio. i private
equity-finansiering samt en lang række virksomhedsopkøb i USA, Asien, Afrika, Europa og
Sydamerika. Vi assisterer løbende Groupon i forbindelse med globale transaktioner og tvister.

Medier, sport og
entertainment

Immaterialret
I forbindelse med en global patentbeskyttelsesoffensiv repræsenterede vi Motorola i en retssag mod Blackberry-fabrikanten
RIM, der drejede sig om 27 patenter og verserede ved flere retsinstanser og i flere lande.
Vores advokater repræsenterede GSI Technology og fem andre klienter i en patentbeskyttelsessag mod Cypress Semiconductor,
der drejede sig om seks patenter og verserede ved ITC (International Trade Commission) i USA og for GSI’s vedkommende
sideløbende i byretten.

Retssager
Med vores assistance vandt Sony Computer Entertainment America tre store kollektive søgsmål i USA. Vi repræsenterede HP i
en af verdens største it-relaterede retssager (BSkyB mod HP/EDS).

Sourcing / Outsourcing
Vi rådgav HCL Technologies i forbindelse med en række globale outsourcing-transaktioner med nogle af virksomhedens største
kunder.
Vi rådgiver Atos i forbindelse med virksomhedens sourcing-aftaler med kunder over hele verden.

INDSIGT

Udgivelser
EU-Kommissionen og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen øger fokus på digitale platforme
13. maj 2019
Digitale platforme og markeder er kommet i fokus i EU-Kommissionens nyligt offentliggjort rapport om digital konkurrencepolitik
og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens etablering af Center for Digitale Platforme.

Facebook påbydes ikke at kombinere data indsamlet fra tredjeparter
11. marts 2019
De tyske konkurrencemyndigheder har den 7. februar 2019 afgjort, at Facebook har misbrugt sin dominerende stilling ved at
kombinere sine brugeres data indsamlet fra tredjeparter.

SMSG-rapport til ESMA om ICO’er og Kryptoaktiver
31. oktober 2018
SMSG (Securities and Markets Stakeholder Group), som er et rådgivende organ til ESMA (Den europæiske værdipapir- og
markedstilsynsmyndighed), har den 19. oktober 2018 offentliggjort en rapport om ICO’er (Initial Coin Offerings) og Crypto-
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Assets (en samlebetegnelse for ”kryptoaktiver” i forskellige former, herunder kryptovaluta).

Nyt udspil fra regeringen skal styrke rekruttering af udenlandsk arbejdskraft
23. oktober 2018
I starten af oktober 2018 præsenterede regeringen sit udspil om styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft, der indeholder i
alt 21 initiativer. Omdrejningspunktet i udspillet er at afbureaukratisere og gøre det nemmere for danske virksomheder at
tiltrække og ansætte udenlandsk arbejdskraft.

#Metoo lovforslag på vej!
8. november 2018
Ifølge Regeringens lovprogram fremsættes der i november 2018 et nyt lovforslag om en opstramning af ligebehandlingslovens
regler om seksuel chikane – det såkaldte #Metoo lovforslag.

EU-Kommissionen pålægger Google en rekordstor bøde
30. juli 2018
Den 18. juli 2018 udstedte EU-Kommissionen en bøde på ca. 32 milliarder kroner til Google og dets moderselskab Alphabet for at
have overtrådt konkurrencereglerne om misbrug af dominerende stilling.

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.

Konkurrencerådet godkender telefusion med tilsagn om frasalg
7. juni 2018
Konkurrencerådet har efter næsten et års sagsbehandling godkendt GlobalConnect A/S’ overtagelse af Nianet A/S samt de to
helejede datterselskaber Fuzion A/S og Zen Systems A/S. Godkendelsen blev betinget af frasalg.

Afbildning af et registreret design
1. juni 2018
Sø- og Handelsretten har afgjort, at afbildning af en designbeskyttet blespand på en pakke med refill-poser til blespanden var en
krænkelse af selve blespand-designet.

Marlboros logo nød beskyttelse som velkendt varemærke i Danmark
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1. juni 2018
Selvom Marlboros logo ikke var traditionelt velkendt i Danmark, var det til hinder for registrering af en konkurrents ellers
ikke-forvekslelige varemærke, fordi det var velkendt i andre EU-lande.

Bedre beskyttelse af forretningshemmeligheder – ny lov på vej
30. MAJ 2018
Den 10. april 2018 vedtog Folketinget en lov om forretningshemmeligheder, der træder i kraft den 9. juni 2018. Reguleringen af
forretningshemmeligheder er i dag i en række forskellige regler, men den nye lov giver et samlet retsgrundlag, der skal gøre det
lettere for danske virksomheder at få overblik over reglerne.

Hvidvask, bitoins og straf - ændringer til hvidvaskreglerne på vej
25. maj 2018
Hvidvaskområdet fortsætter med at være højaktuelt og i konstant udvikling. Sidste år blev det 4. hvidvaskdirektiv gennemført i
Danmark, og mens vi stadig er i gang med at vænne os til de nye regler, er der nu nye ændringer klar med det 5.
hvidvaskdirektiv, der blev offentliggjort i EU-tidende den 24. maj 2018.

Virksomhed pålagt bøde på 124,5 mio. euro for præimplementering
14. maj 2018
Det kostede teleselskabet næsten 125 mio. euro at gennemføre en fusion, før end EU-Kommissionen havde godkendt den.
Bøden understreger vigtigheden af at respektere reglerne om fusionskontrol.

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.

De tyske konkurrencemyndigheder undersøger Facebook
13. april 2018
De tyske konkurrencemyndigheder undersøger Facebooks brugervilkår, herunder om indsamlingen af brugerdata udgør et
misbrug af dominerende stilling.

DLA Piper rådgiver Adelis Equity Partners
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7. februar 2018
DLA Piper rådgiver Adelis Equity Partners om køb af den danske virksomhed Søgemedier A/S.

Kryptobørs – Kend din kunde!
31. januar 2018
I fremtiden vil platforme til veksling af virtuelle valutaer og udbydere af virtuelle tegnebøger være omfattet af
hvidvasklovgivningens krav til kundekendskabsprocedurer. Det betyder, at kryptobørser og walletudbydere blandt andet skal se
og opbevare legitimation på deres kunder ved veksling og opbevaring af kryptovalutaer.

Nyt fra IP-ret januar 2018
22. januar 2018

NYT FRA IP-RET
I dette nyhedsbrev kan du blandt andet læse om, at varemærkeretten kan tilhøre ejeren af en bygning og om en dansk
møbelproducent, der blev frifundet i sag om designregistreret lamel.

Fra betalingstjenesteloven til betalingsloven – hvad er nyt?
19 JAN 2018
Lov om betalinger (betalingsloven) trådte i kraft den 1. januar 2018 og har medført nogle væsentlige ændringer og lempelser på
området. Loven er en implementering af det andet betalingstjenestedirektiv og e-pengedirektiv.

Nyheder for landbrug- og fødevarebranchen - oktober 2017
6 OCT 2017

NYT FRA LANDBRUG- OG FØDEVAREBRANCHEN
I dette nyhedsbrev kan du læse om høstpantordningen, om ny praksis fra Danish Crown og om ændringerne i både planloven og
konkursloven. Du kan også læse om vores landbrugsseminar, der afholdes den 14. november 2017 i Aarhus.

EVENTS

Tidligere
Hvad er blockchain - også?
21. februar 2019
Copenhagen
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AKTUELLE SAGER
En grønnere fremtid uden nye biogasanlæg?
2. juli 2019
Siden 2012 har investering i biogasproduktionen været undergivet statsstøtte i forbindelse med ønsket om en grønnere omstilling.
Et bredt politisk flertal har imidlertid bragt støtten til produktionen til ophør for nye anlæg tilsluttet distributionsnet efter 1. januar
2020. Energistyrelsen har dog indført to muligheder for at dispensere fra tilslutningsfristen.

Teleselskaber skal ikke udlevere persondata
9. maj 2018
Østre Landsret har netop givet Telia medhold i, at de ikke skal udlevere persondata til civilretlig forfølgelse af
ophavsretskrænkelser. DLA Piper har bistået teleselskabet Telia i retssagen om udlevering af kundeoplysninger til
rettighedshavere.
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