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Jon Rabben arbeider med oppkjøp, ﬁnansiering,
kontraktsforhandlinger, tvisteløsning og regulatoriske
spørsmål. Jons rådgivning er særlig rettet mot norske og
internasjonale klienter innenfor energisektoren. Praksisen
omfatter bistand til virksomhet på norsk sokkel, samt
tradisjonell vannkraftvirksomhet og nye fornybare
energikilder. Han har møterett for Høyesterett. Jon er rangert
som en av Norges ledende eksperter på fornybar energi og
petroleumsrett av de anerkjente rankingbyråene Chambers
and Partners og Legal 500. Han er rangert som en ledende
ekspert på energi og klima og i petroleumsrett i Finansavisens
årlige advokatundersøkelse.

Moving up to the top tier, Jon Rabben
continues to impress the market with his
deep knowledge in the energy ﬁeld, with
one client saying "He is among the best".
Other sources praise his high degree of
commercial awareness, "His level of client
attention is very high and he has a good
way of sensing what you need".
Chambers Europe, 2019

Bransjekompetanse
Olje og gass
Fornybar energi

Fagkompetanse
M&A og selskapsrett
Prosedyre og tvisteløsning
Olje og gass
Fornybar energi

Utvalgte prosjekter

Utvikling og ﬁnansiering av vindkraftportefølje
Jon Rabben bistår Trønderenergi og NTE Energi med
etablering, utvikling, ﬁnansiering og del-salg av Fosen Vind
prosjektet, som med planlagt 1.000 MW kapasitet er Europas
største landbaserte vindprosjekt. Prosjektet er for tiden under
utbygging. Wiersholm's bistand omfatter blant annet modning
av prosjektene frem mot investeringsbeslutning,
transaksjonsbistand i forbindelse med Credit Suisses
inntreden som investor i porteføljen, og løpende bistand til
TrønderEnergi i byggefasen og forberedelse til drift.
Investering i fjernvarme
Jon Rabben bisto Whitehelm Capital med kjøp av 49 % av
aksjene i Kvitebjørn Varme AS, et selskap engasjert i
avfallsforbrenning og fjernvarmedistribusjon i Tromsø
kommune. Wiersholm's bistand omfattet fremforhandling av
aksjonæravtale og reﬁnansiering av eksisterende bankgjeld.
Salg av oljeselskap
Jon Rabben bisto VNG AG ved salg av datterselskapet VNG
Norge AS til Neptune Energy. VNG Norge var et selskap
engasjert i petroleumsvirksomhet på norsk sokkel, med
betydelig aktivitet knyttet til leting, utvikling og produksjon av
petroleum. Salget var en av de største transaksjonene på
norsk sokkel i 2018.
Utvikling, ﬁnansiering og salg av vindkraftportefølje
Jon Rabben bisto TrønderEnergi og NTE Energi med
reorganisering, utvikling, ﬁnansiering og delsalg av en
betydelig vindkraftportefølje med samlet kapasitet på 450
MW, hvorav 120 MW var eksisterende kapasitet og 330 MW
var utbyggingsprosjekter. Wiersholms bistand knyttet seg
blant annet til prosjektutvikling frem mot
investeringsbeslutning, etablering av ny selskapsstruktur,
gjennomgåelse og kvalitetssikring av prosjektene,
bankﬁnansiering, og salgsprosess mot nye
egenkapitalinvestorer. Stadtwerke München kom inn som ny
70% eier av porteføljen i det som var den største
vindkrafttransaksjonen i Norge i 2018.

Energitransaksjoner
Jon har bistått sentrale aktører i mange av de største og mest
fremtredende energitransaksjonene i senere år, herunder
Fortums salg av nettvirksomheten i Østfold, Jämtkrafts
investering i og etter hvert nedsalg av vannkraftaktiva
kontrollert av Troms Kraft, og Elkems salg av vannkraftaktiva
til oﬀentlige eiere.
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