START-UPS OG VÆKSTVIRKSOMHEDER
Brug juraen strategisk og vær foran konkurrenterne

Etablering, kapitaltilførsel og omstrukturering

Finansiering

Valg af selskabsform, stiftelse af drift– og holdingselskaber,
udarbejdelse/forhandling af ejer– og investeringsaftaler,
forhandling af ’term sheet’ ved investeringsrunder, etablering af aktieklasser, fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver,
registreringer i Erhvervsstyrelsen m.v.

Udarbejdelse/forhandling af låneaftaler, gældsbreve, kautioner, garantier, pantsætningsaftaler, støtteerklæringer, konvertible gældsbreve m.v.

Leverandører, kunder og forsikring

Gennemgang af markedsføringsmateriale og markedsføringstiltag, rådgivning om oplysningsforpligtelser ved ehandel/fjernsalg, ’direct marketing’, prismarkedsføring og
gebyrer, markedsføring overfor børn, unge og forbrugere.

Udarbejdelse/forhandling af leverandør– og kundeaftaler,
distributionsaftaler, salgs– og leveringsbetingelser, rådgivning om garantier, ansvarsbegrænsninger, produktansvar,
forsikringsvilkår, lovvalg og værnetingsspørgsmål, opsigelsesadgang, abonnementsvilkår, forbrugerforhold, tvister.

Immaterielle rettigheder og it
Sikring af immaterielle rettigheder, herunder varemærke–
og designregistrering i EU og globalt, registrering af domænenavne, udviklingsaftaler, afklaring af rettigheder i forhold
til tidligere samarbejdspartnere (arbejdsgivere), licens– og
royalty-aftaler. Beskyttelse af forretningshemmeligheder. Itkontrakter om in– og outsourcing, it-systemer, software,
hosting mv.

Udbud og konkurrenceret
Rådgivning ved deltagelse i offentlige udbud, klagesager
og spørgsmål om aktindsigt. Rådgivning om pris– og rabatpolitik, fusionskontrol m.v.

Persondata
Mapping af data-flowet i virksomheden, behandlingsgrundlag, dataroller, udarbejdelse af databehandleraftaler, rådgivning om oplysningspligter samt gennemførelse af compliance-projekter på baggrund af persondataforordningen.

Medarbejdere, ledelse og advisory boards
Ansættelses– og direktørkontrakter, personalepolitikker,
incitamentsordninger (warrants, bonus mv.), rådgivning ved
opsigelse og afskedigelse, forskerskatteordningen, konsulentaftaler, deltagelse i advisory boards (sparring om forretningsudvikling, sammensætning af professionel bestyrelse).

Markedsføring

Leje, fast ejendom og entreprise
Udarbejdelse/forhandling af leje af lokaler, pladsleje, aftaler
om kontorfællesskab, ’sale and lease back’, køb og salg af
fast ejendom, projektkøb– og salg, assistance ved etablering af butik, byggeprojekter og salgskontor i udlandet.

Finansielle virksomheder og fintech
Rådgivning om tilladelseskrav i henhold til lov om finansiel
virksomhed, ansøgninger om tilladelse som fondsmæglerselskab, betalingsinstitut, FAIF/AIF-regler, ’fit & proper’krav, god skik-krav, whistleblower-ordninger, krav til forretningsgange, selskabsstruktur samt ansvarseksponering,
kryptovalutaer, ICO’er, tokens, crowdfunding, hvidvaskregler mv.

Ekspansion i udlandet
Joint venture-aftaler, strategiske alliancer, samarbejdsaftaler og partnerskaber vedrørende udenlandske markeder.
’Passporting’ af tilladelser. Grænseoverskridende fusioner
og spaltninger.

M&A, børsnotering og exit
Køb og salg af virksomheder (M&A), etablering af datarum,
due diligence-undersøgelser, forhandling af overdragelsesaftaler, salgsmodning af selskabet forud for exit og bistand
ved exit og eventuel geninvestering fra ledelsen, børsnotering på First North, Nasdaq Copenhagen, eller grænseoverskridende IPO på fx Aktietorget eller Nasdaq i New York.
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