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Inge Ekker Bartnes arbeider med fusjoner og oppkjøp,
energirett, skatterett og selskapsrett. Hans rådgivning er
særlig rettet mot energisektoren (vann-, vind-, og småkraft)
og fornybar energi spesielt. Inge bistår også ved kjøp og salg
av energiselskaper, i forhandling og utarbeidelse av
kontrakter, og i regulatoriske spørsmål og omorganiseringer.
Inge har inngående kunnskap om og erfaring med
energisektoren og har hatt en sentral rolle i de ﬂeste større
energitransaksjoner i Norge i de senere årene. Inge er rangert
som en av Norges ledende eksperter på fornybar energi av de
anerkjente rankingbyråene Chambers and Partners, Legal 500
og i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Bransjekompetanse
Industri
Fornybar energi

Fagkompetanse
Klima og miljø
Skatt
Finansregulatorisk
M&A og selskapsrett
Olje og gass

Inge Ekker Bartnes is well recognised for his
long-standing experience in the renewable
energy sector, particularly standing out in
M&A transactions. He is described as "a
good negotiator," and wins further praise
from commentators for his "strong network
and persistence in deals." He also advises
on project developments, agreements and
regulatory issues, as well as assisting with
contentious mandates.
Chambers Europe, 2019

Fornybar energi

Utvalgte prosjekter

Oppkjøp
Inge bistod SL Capital Partners LLP / Standard Life
Investments gjennom de norske datterselskapene Nordic
Power AS og Nordic Hydro Holding AS i forbindelse med
oppkjøp av to eierselskaper til ﬂere mindre vannkraftverk og
den etterfølgende fusjonen av selskapene med selskaper i
Nordic Power-konsernet. Wiersholm har bistått denne klienten
i forbindelse med oppkjøp Nordic Power-konsernet tidligere
har gjort av andre vannkraftverk. Kjøpekontrakten for
Hesjeberg AS ble undertegnet i juli 2017 og for Mygland Kraft
AS i august 2017. Wiersholm ga råd i forbindelse due
diligence, selskapsspørsmål, regulatoriske spørsmål og
kontraktspørsmål. Denne saken var viktig fordi
nyinvesteringer i norsk vannkraft viser at de tidligere
investeringene har vært vellykket og bidratt til vekst i Nordic
Power-konsernet. Kjøpet av Mygland Kraft AS innebærer
dessuten en bedre balanse i konsernets sammensetning ved
at selskapsporteføljen eksponeres for forskjellige prisområder
for vannkraft og driver i forskjellige klima-/værforhold.
Wiersholm bistår for tiden klienten med et mulig annet
vannkraftprosjekt.
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