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Sverre Sandvik har bred erfaring med rådgivning i
børsnoteringer og andre kapitalmarkedstransaksjoner,
fusjoner og oppkjøp, obligasjonslån og generell selskaps- og
verdipapirrett. Sverre har bistått blant annet
ﬁnansinstitusjoner, verdipapirforetak, børsnoterte selskaper,
private equity-selskaper og oﬀentlige myndigheter. Sverre er
rangert som en av Norges ledende eksperter på
kapitalforvaltning og private equity av de anerkjente
rankingbyråene Chambers and Partners, Legal 500 og
IFLR1000. Han er rangert som en av Norges ledende
advokater på emisjoner og børsnoteringer i Finansavisens
årlige advokatundersøkelse.

Sverre Sandvik is considered by many to be
a key practitioner in both debt and equity
capital markets deals. One client
appreciates his "huge working capacity and
extremely rapid responses," adding that he
is "very to the point and very good at taking
care of several parties' interests at the same
time."
Chambers Europe, 2019
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Utvalgte prosjekter

Sale of shares in Glamox
Bistod Arendals Fossekompani med salget av aksjene i
Glamox.
Spinoﬀ of Vipps
Bistod DNB Bank ASA om spinoﬀ av Vipps
mobillønnsteknologi og virksomhet, ved hjelp av en juridisk
ﬁsjon, salg av aksjer i den nye enheten Vipps AS til mer enn
100 norske sparebanker, etablering av styringsstruktur for
Vipps under felleseie og etablering av et relatert program for
forvaltningskapital. Prosjektet ble ansett som strategisk viktig
for det norske og nordiske markedet for betalingstjenester.
Atskillelsen av virksomheten fra DNB var sammensatt, og
styringsstrukturen utfordrende på grunn av de regulatoriske
aspektene og antall involverte parter. Etter transaksjonen har
hovedkonkurrenten i det norske mobillønnsmarkedet trukket
seg ut av markedet.
Oppkjøp av NextGenTel Holding ASA
Bistod Kistefos med sitt tilbud om oppkjøp av NextGenTel
Holding ASA.
Salg av kommersiell marinevirksomhet
Bistod Rolls-Royce med salget av sin kommersielle
virksomhet Rolls-Royce Commercial Marine, til Kongsberg
Gruppen.
Notering på Oslo Axess og Oslo Børs
Sverre bistod MPC Container Ships ASA med notering først på
Oslo Axess og deretter Oslo Børs.
Notering av Fjordkraft Holding ASA på Oslo Børs
Sverre bistod tilretteleggerne i forbindelse med noteringen av
Fjordkraft Holding ASA på Oslo Børs.
Børsnoteringen av XXL ASA

Sverre bistod ABG Sundal Collier og Goldman Sachs i
børsnoteringen av XXL ASA.
Fortrinnsrettsemisjon på NOK 3 milliarder
Sverre bistod tilretteleggerne i forbindelse med
fortrinnsrettsemisjon på NOK 3 milliarder i Norwegian Air
Shuttle ASA.
Utskillelsen og børsnoteringen av Adevinta ASA
Sverre bistod Schibsted ASA i forbindelse med utskillelsen og
børsnoteringen av Adevinta ASA.
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