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Svein-Helge Hanken arbeider hovedsakelig med
transaksjoner, inkludert kjøp og salg av virksomhet for
oppkjøpsfond og industrielle aktører. Hans viktigste
fagområder er selskaps- og kontraktsrett, samt havbruksrett.
Svein-Helge er rangert som en "up and coming" internasjonal
advokat i Finansavisens årlige advokatundersøkelse.

Bransjekompetanse
Fiskeri og havbruk
Private Equity

Fagkompetanse
M&A og selskapsrett

Utvalgte prosjekter

Salget av The North Alliance AS til Nordvestor
Bistand til CapMan og andre aksjonærene av The North
Alliance AS, et pan-skandinavisk design-, kommunikasjons- og
teknologibyrå med kontorer i Stockholm, København, Oslo,
Krakow, Chicago og Los Angeles om salg av The North
Alliance AS til Nordvestor. Wiersholm bistod i alle aspekter av
transaksjonen, herunder (i) forberedelser til
grenseoverskridende due diligences, (ii) gi råd om
strukturering av transaksjonen, (iii) utarbeide og forhandle
om transaksjonsavtaler, (iv) gi råd om forbindelse med W&Iforsikringen, og (v) gi råd om struktureringen av
reinvesteringene. Det var et stort antall lederselgere som
reinvesterte i store deler av aksjepostene, hvilket gjorde
prosessen spesielt utfordrende.
Acquisition of K Strømmen Lakseoppdrett

Børs- og verdipapirrett
Oppkjøp og fusjoner (M&A)

Wiersholm representerer MOWI i forbindelse med kjøpet av
alle aksjene i K Strømmen Lakseoppdrett, en norsk
lakseoppdretter med ﬁre konsesjoner.
Utskillelsen og børsnoteringen av Adevinta ASA
Bistand til Schibsted ASA i forbindelse med utskillelsen og
børsnoteringen av Adevinta ASA.
Kjøp av Milarex
Bistand til Summa Equity AB med juridisk rådgivning tilknyttet
oppkjøpet av Milarex, et prosessforedlingsselskap i Polen.
Transaksjonen inkluderte tilknyttede selskaper i Italia og
Tyskland, samt en reﬁnansiering av eksisterende gjeld på
Milarex. Wiersholm var hovedrådgiver for Summa Equity, og
ledet alle juridiske aspekter i prosessen, herunder
strukturering og koordinering av rådgivere om juridiske,
økonomiske og skattemessige spørsmål i alle involverte
jurisdiksjoner. Transaksjonen innebar en betydelig
reinvestering av selgeren, saminvesteringer fra ﬂere
institusjonelle investorer og opprettelse av en ny
organisasjonsstruktur og ledelse i Norge.
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