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Nicolay Volds praksis omfatter ﬂere områder på skatterettens
område. Han har en særlig erfaring med transaksjonsarbeid,
inkludert strukturering av grenseoverskridende transaksjoner
hvor hensyn til kildeskatt, skatteavtaler og
rentebegrensningsregler er sentralt. Nicolay bistår også med
etablering av private equity og venture fond i Norge og
utlandet. Han bistår videre med aksjeprogrammer for ledende
ansatte og incentivordninger. Nicolay har en internasjonalt
orientert praksis og samarbeider nært med advokater i andre
jurisdisjoner. Han har en særlig erfaring fra shipping og
oﬀshore, fornybar energi, PE, kapitalforvaltning, forsikring og
fast eiendom. Han har skrevet ﬂere artikler og holder
seminarer og foredrag på sine spesialområder og er rangert
som en av Norges ledende eksperter på skatterett av de
anerkjente rankingbyråene Chambers & Partners og Legal
500.

Nicolay Vold assists with the tax structuring
of M&A and corporate matters. Enthused
clients highlight his pragmatism, reporting
that he "has a great way of getting to the
route of the issue that needs to be
addressed."
Chambers Europe, 2019
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Merverdiavgift og særavgifter

Utvalgte prosjekter

Restrukturering
Nicolay Vold har bistått Multiconsult ved etablering av
konsernstruktur.
Prosjektsamarbeid om vindkraftanlegg
Bistod TrønderEnergi AS (og NTE-konsernet) i forbindelse med
utviklingen av Fosen Vind DA, et prosjektsamarbeid mellom
Statkraft, TrønderEnergi og Nordic Wind Power DA, om
bygging av Europas største vindkraftanlegg. Prosjektet
omfatter seks landbaserte vindmølleparker i Midt-Norge med
en samlet kapasitet på 1 000 MW. Vårt tidligere arbeid for
TrønderEnergi har omfattet et nedsalg av selskapets
eierandel til syndikatet Nordic Wind Power DA, opprettet av
Credit Suisse Energy med støtte fra det sveitsiske
kraftselskapet BKW. Sistnevnte transaksjon ble gjennomført
mens Jon Rabben fortsatt var partner i Wikborg Rein. Rabben
bistod også NTE-konsernet i salget av konsernets eierandel til
syndikatet. Wiersholm har tidligere representert prioriterte
långivere for syndikatet. Denne saken er viktig dels på grunn
av prosjektets størrelse og kompleksitet, og dels fordi den
stadfester Wiersholms evne til å bistå i de viktigste
energiprosjektene i Norge.
Fondsetablering
Etablering av venturefondet i Luxembourg.

Arbeidserfaring
Partner, Wiersholm, 2005
Assosiert partner, Wiersholm, 2002
Foreign Lawyer Trainee, Haight Gardner Holland & Knight LLP,
1999
Advokat, Wiersholm, 1995
Konsulent/førstekonsulent, Skattedirektoratet, 1993

Utdannelse
Cand. jur., Universitetet i Oslo, 1993
Spesialfageksamener, Université de Poitiers, 1990
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