Ansættelsesret
DLA Pipers ansættelsesretsadvokater yder rådgivning om arbejds- og
ansættelsesret til klienter over hele verden, således at de kan opfylde deres
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Vi bistår vores klienter, overalt hvor de driver virksomhed, med at finde løsninger og håndtere risici
i forbindelse med juridiske problemstillinger og mål vedrørende ansættelsesforhold,
incitamentsordninger og pensioner.
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Med advokater i Nord- og Sydamerika, Asien og Stillehavsområdet, Europa, Afrika og
Mellemøsten er vores globale ansættelsesretsteam et af de største i verden og spænder bredere
rent geografisk end de fleste internationale advokatvirksomheder.
Vi kan bistå med:
Virksomhedsopkøb
Outsourcing
Udvidelse og indskrænkning af medarbejderstaben
Nationale og internationale medarbejderforhold
Datasikkerhed og -beskyttelse
Nationale, internationale og kollektive søgsmål
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Compliance på nationalt og multinationalt plan
Risikohåndtering
International Corporate
Vores klienter tæller alt fra nystartede virksomheder og nye multinationale selskaber til nogle af
Reorganizations
verdens største og mest kendte globale brands. Vi rådgiver vores klienter lokalt, internationalt og
på tværs af landegrænserne. Takket være vores globale tilstedeværelse og lokalkendskab kan vi
bistå vores klienter med at skabe ensartethed og opnå omkostningsbesparelser samt med at identificere og håndtere prioriteringer og
risici i mange geografiske områder.
Markedsmæssige og økonomiske ændringer, ny teknologi, globaliseringen og den globale mobilitet, efterspørgslen efter mere fleksible
medarbejdere og den stadig stigende fokus på compliance og etik betyder, at de arbejds- og ansættelsesretlige udfordringer for
multinationale selskaber er større end nogensinde før.

EXPERIENCE
Rådgivning til en global klient om udarbejdelse og implementering af en global adfærdskodeks i over 50 lande

DLA Piper is a global law firm operating through various separate and distinct legal entities. Further details of these entities can be found at www.dlapiper.com. This may
qualify as “Attorney Advertising” requiring notice in some jurisdictions. Prior results do not guarantee a similar outcome. Copyright © 2022 DLA Piper. All rights reserved.

Rådgivning om implementering af en global omstrukturering, der berørte 900 medarbejdere i ca. 30 lande verden over
Rådgivning til en full service-investeringsbank om en global tildeling af betingede aktier og dokumenter til brug herfor med
erhvervsbegrænsende klausuler og opsigelsesvarsler, der skulle være gældende i 19 lande
Advokat for en global it-virksomhed med varetagelse af juridisk projektledelse og fuld HR-rådgivning i et outsourcing-projekt, der
berørte over 400 medarbejdere i 15 lande, og hvor der i flere af landene var tale om masseafskedigelser
Advokat for en global medicinalvirksomhed i forbindelse med en international undersøgelse og retssag vedrørende misbrug af yderst
fortroligt materiale og kapring af medarbejdere fra konkurrenter i adskillige lande
Rådgivning til et globalt musikselskab vedrørende omorganisering af dets medarbejdere verden over, hvor der blev ydet projektstøtte
i 20-30 lande
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