22

Onsdag 18. mai 2016

Onsdag 18. mai 2016

23

ADVOKATOVERGANGER TO NYE PARTNERE TIL STEENSTRUP STORDRANGE

Henter granskningsekspert
JUS: Det siste året

har han ledet granskning av Petrobras’
virksomhet. Nå blir
Nicolai Skridshol en
del av et hardtsatsende granskningsmiljø i Steenstrup
Stordrange.

UTVIDER HORISONTEN: Fra å stort sett være menn i 40-årene har DLA Piper-sjef Hans Christian Brodtkorb ansatt yngre,
eldre og sist Fredny Gade (t.v.) og Tone Gjertsen.
FOTO: ERLEND WESSEL CARLSEN

– Blir ledende på eiendom

ERLEND WESSEL CARLSEN
ERLEND.CARLSEN@FINANSAVISEN.NO

– Jeg har takket nei til andre tilbud
de siste årene. Jeg har vært klar for
å flytte på meg, men har ikke følt at
sammensetningene har vært riktig.
Men da Ernst kom klaffet alt, sier
Nicolai Skridshol og ler.
– Som gransker gjør man en
grundig analyse når man skal skifte
jobb, legger han til, fortsatt med en
smittende latter.
Fra første august tiltrer han som
partner i Steenstrup Stordrange, etter nesten fire og et halvt år i PwC.
Før det var han ti år i Haavind, med
Harald Arnkværn som mentor.
– Dette blir superspennende.
Jeg gleder meg enormt.

Også DLA Piper har de siste årene rustet kraftig opp. Sist inn dørene er to kvinner
som både skal bidra med ekspertise og å få flere kvinnelige advokater til topps.

Blant landets beste
Skridshol er en av landets fremste
granskere, og var nummer to på listen
over landets beste i kategorien granskning og compliance i Finansavisens
Advokatundersøkelse i år. Men han
hevder selv at han har en annen innfallsvinkel enn kollegene med lupe.
– Norske granskere er ofte politiadvokater eller rettet mot konkurseller arbeidsrett. Jeg jobber mer mot
corporate, og tror jeg er den eneste
her til lands som har jobbet ti år som
forretningsadvokat og deretter flere
år i en granskingsenhet med ansvar
for anti-korrupsjonsarbeid.
Han eksemplifiserer med et typisk oppdrag: En bedrift ønsker å
kjøpe opp eller fusjonere med et
selskap i et land de ikke er til stede
i. De sender Skridshol dit med det
teamet han måtte ønske for å stressteste markedet.
– Jeg kan sjekke om prisingen
er riktig. Tidligere gjorde folk
kanskje en økonomisk og juridisk
due diligence og det var det. Nå er
markedet helt annerledes.
– Klientene er steingode, min jobb
er å skaffe mest mulig relevant faktum for å effektivt og forsvarlig løse
oppdraget, få mennesker jeg snakker
med til å slappe av, senke guarden og
gi meg informasjon, legger han til.
– Det er en helt klar internasjonaliseringstrend, men det bringer også
utfordringer. Det er ingen store norske selskaper som tør å løfte en finger i områder utenfor Vesten uten å
gjøre undersøkelser i forkant av pro-

PÅ LAG: Nicolai Skridshol (t.v.) jaktet nye utfordringer og

 13 nye partnere inn på seks måneder
sjekter. De må vite hva de går til, sier
managing partner Ernst Ravnaas.

Tøffe tak i Brasil
I over ett år har Skridshol gransket
forretningsvirksomhet i Brasil, blant
annet ledelsen i Petrobras etter den
store korrupsjonsskandalen, med
forgreninger langt inn i den brasilianske regjeringen.
– Jeg er blitt fortalt at jeg er den
eneste i Norge som har utfordret
ledelsen i Petrobras, sier advokaten.
Såpass kjent har han gjort seg
at han tidligere i år fikk en telefon
fra Brasils største avis, som hadde
hørt at «Nicolai var mannen som
visste alt», og spurte om intervju.
– Jeg måtte si nei. Det er ganske
mange sikkerhetsaspekter her, og
det har vært mange krevende og
tidvis ubehagelige situasjoner.
Såpass alvorlig at han alltid tenker sikkerhet og behov for beskyttelse av teamet på reiser.
– Jeg har aldri vært redd, da avslutter man, men at jeg har tenkt
mye sikkerhet, klart det, sier Skridshol og legger til at han har fått mye
bruk for sin militære bakgrunn.

Sjeldent trekløver
– Med Bjørn Stordrange på økonomiske straffesaker, Jon E.

fikk en del tilbud, men det var Ernst Ravnaas og Steenstrup
Stordrange som fikk ham på kroken.
FOTO: HÅKON SÆBØ
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Nye Steenstrup Stordrange-partnere
Advokat
Nicolai Skridshol
Geir Frøholm
Jon E. Skjørshammer
Guy Leonard
Jens Aas
Per Ragnar Bronken
Katrine Malmer-Høvik
Gisle Edvard Årnes
Olav Egil Midtgard
Andreas Slettvoll
Jens Johan Hjort
Lars Berge Andersen

Kommer fra
PwC
Schjødt
Selmer
Wikborg Rein
Wikborg Rein
Arntzen de Besche
Intern
Intern
Intern
Lukoil
Ordfører i Tromsø
Aker Solutions

Arbeidsområde
Granskning
Entreprise
Konkurs- og insolvens
Shipping & offshore
Fast eiendom
Arbeidsrett
Immaterialrett
IT og telekom
Corporate, fiskeri
Olje og gass, offshore
Prosedyre, forvaltningsrett
Olje og gass, offshore

Når
August 2016
Juli
April
April
Mars
Mars
Januar
Januar
Januar
Desember 2015
November
November

I tillegg er ytterligere én partner til på vei inn, men dette er ikke formelt.

Skjørshammer på konkurs- og
insolvensrett og Nicolai på granskning får vi et unikt team innenfor granskning og compliance. Vi
blir unike i Norge, sier Ravnaas.
– Internasjonale klienter forventer at advokatfirmaene behersker fullskala forretningsjus
og fullskala på granskning og
økokrimområdet. Jeg har alltid
likt de som tenker utenfor boksen, og som gransker er du avhengig av flinke folk rundt deg, sier
Skridshol.
I tillegg venter advokatselskapet ytterligere én partner inn.
Dessuten vil Guy Leonard,
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ADVOKATFIRMA henTeR nye pARTneRe PROFILENE
pROFILene RENNER
RenneR INN
Inn HOS
hOS STEENSTRUP
STeenSTRUp STORDRANGE
STORDRAnGe

som nylig ble tatt opp som partner, kunne bistå på internasjonale
oppdrag. Leonard er den første
partneren i et stort norsk advokatfirma med utelukkende utenlandsk juridikum (engelsk rett), og
vil bli en sentral brikke ettersom
mange internasjonale tvister løses
via voldgift, og da gjerne i London
med engelsk rett.

Legges merke til
Skridshol og den ikke-navngitte
nysigneringen føyer seg i rekken
av et vell av høytstående advokater (se faktaboks) som har meldt
overgang til Steenstrup Stordran-

ge den seneste tiden.
Da selskapet annonserte tre
profilerte advokater inn i april (se
faksimile) hadde selskapet hentet
11 nye partnere på fem måneder.
Nå lyder fasiten 13 advokater på
seks måneder etter at Ernst Ravnaas tok over som managing partner.
– Folk spør meg i middager og
på byen «du Skridshol, som vet
alt, hva er det som skjer i Steenstrup?». Vanligvis hadde jeg kunnet svare, men nå har jeg måttet
holde helt tett.
Les mer om advokatmarkedet i magasinet Finansavisen Jus på fredag.

Steenstrup Stordrange ruster opp
JUS: ernst Ravnaas og paul Bellamy bygger et nytt stor-

lag i Steenstrup Stordrange. på kort tid har tre profilerte
advokater meldt sin ankomst, og flere skal være på vei.

ERLEND WESSEL CARLSEN
ERLEND.CARLSEN@FINANSAVISEN.NO

– Vi skal bli store.
Flankert av to av hans nyeste
signeringer forteller managing
partner Ernst Ravnaas i Steenstrup
Stordrange om hvordan advokatfirmaet har staket ut fremtiden.
Siden Ravnaas tok over sjefsstolen
i november har firmaet tatt opp 11
nye partnere. Tilfanget representerer
både en markert satsing på fagområder der firmaet tradisjonelt sett ikke
har vært fremtredende og en styrking av allerede respektable team.

Første utenlandske partner
Guy Leonard tar med seg shipping
og offshore-kunnskap fra Wikborg
Rein, et kompetanseområde som
er relativt ferskt, men som sammen
med Lars Berge Andersen fra Aker
Solutions og Andreas Slettvoll fra
Lukoil ventes å bli et sterkt lag.
Leonard blir også den første
partneren i et større norsk advokatfirma i Norge med kun utenlandsk bevilling. Uten at briten
– med åtte års fartstid i Norge –
mener det er en hindring:
– Mesteparten av det som foregår
innen shipping og offshore skjer etter britisk rett uansett, sier han.
Leonard begrunner overgangen
med at han lot seg friste av utviklingen i selskapet og potensialet av den
nye satsingen. Han får støtte av en

annen fersk signering, Jens Aas, som
også er hentet fra Wikborg Rein i år.
– Mange har lagt merke til den
offensive og positive satsingen, og
jeg hadde et ønske om å være med
å bygge og utvikle dette.

To seniorer inn
I tillegg til Leonard har Steenstrup
Stordrange nylig hentet stjerneadvokat Jon E. Skjørshammer fra Selmer og har etter det Finansavisen
forstår også hentet en annen kjent
skikkelse; entrepriseadvokat Geir
Frøholm fra Schjødt.
– Jeg har ingen kommentar, sier
Frøholm til Finansavisen.
Ravnaas ønsker heller ikke å
kommentere det, men i Schjødt bekrefter de hans avgang.
– Geir Frøholm nærmet seg aldersgrensen for partnerskap i Schjødt
og har valgt å fortsette sitt advokatvirke i et annet firma. Geir er en dyktig advokat og har vært en hyggelig
kollega i mange år. Vi ønsker ham til
lykke med nye utfordringer, skriver
managing partner Dag S. Kaada i
Schjødt i en epost til Finansavisen.

– Lav ratio
Ravnaas og co er heller ikke ferdig
med rekrutteringen, og enda flere
partnere ventes inn dørene i løpet av
året.
– Vi vet hva vi er ute etter, men
det avhenger også litt av hvilke

muligheter som dukker opp. Vi er
blitt kontaktet vesentlig mer den
seneste tiden.
– Hvor mange er det snakk om?
Etter en tenkepause og et stort
smil, svarer han «flere enn to-tre».
Med unntak av Skjørshammer
og Frøholm er de fleste nye etter advokatmålestokk «unge og lovende».
– Det betyr også at de ikke kommer med store kundeporteføljer,
men med kvalitet. Så på kort sikt
vil vi komme dårlig ut på ratioen
(ansatte advokater pr. partner), men
dette er vi åpne om ettersom vi er
i en investeringsfase, og så vil vi se
resultatene av dette i det lange løp.
Derfor er det også i første omgang særlig partnere som hentes
inn, mens det når disse fyller opp
med klienter vil komme en betydelig påfylling med ansatte advokater.
– Vi har også merket et skifte de
senere årene på at klientene i større
grad ønsker «partnerattention». I
bransjen har man i mange år gearet
opp antall advokater pr. partner, men
nå er de juridiske avdelingene i næringslivet så skarpe, at når de skal ha
hjelp så vil de ha toppfolk, sier Paul
Bellamy.
Bellamy, som tidligere ledet
Schjødt fra en anonym tilværelse
bak de fire store advokatfirmaene til
å bli Norges største advokatfirma, er
nå inne som spesialrådgiver i Steenstrup Stordrange.

INN: Entrepriseadvokat Geir Frøholm.

FOTO: HåKOn Sæbø

INN: Konkursadvokat Jon E. Skjørshammer fra Selmer.
FOTO: iván KvErmE

INN: Tidligere ordfører i Tromsø, Jens
Johan Hjort.
FOTO: nTb SCAnPiX

Ravnaas’ signeringer
Advokat
Geir Frøholm
Jon E. Skjørshammer
Guy Leonard
Jens Aas
Per Ragnar Bronken
Katrine Malmer-Høvik
Gisle Edvard Årnes
Olav Egil Midtgard
Andreas Slettvoll
Jens Johan Hjort
Lars Berge Andersen

Kommer fra
Schjødt
Selmer
Wikborg Rein
Wikborg Rein
Arntzen de Besche
Intern
Intern
Intern
Lukoil
Ordfører i Tromsø
Aker Solutions

Arbeidsområde
Entreprise
Konkurs- og insolvens
Shipping & offshore
Fast eiendom
Arbeidsrett
Immaterialrett
IT og telekom
Corporate, fiskeri
Olje og gass, offshore
Prosedyre, forvaltningsrett
Olje og gass, offshore

BNP PARIBAS EASY

Luxembourgsk SICAV – UCITS-klasse
Registrert forretningskontor:
10, rue Edward Steichen, L-2540 Luxembourg
Luxembourgs handels- og foretaksregister nr. B 202 012
(Selskapet)

MELDING OM KONSTITUERENDE GENERALFORSAMLING
Den konstituerende generalforsamlingen for andelseierne i selskapet vil bli avholdt tirsdag 26. april 2016 kl. 14.30
i det registrerte forretningskontoret til BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, bygning H2O, blokk A, 1. etasje,
33, rue de Gasperich, L-5826 Hesperange, Storhertugdømmet Luxembourg, med følgende agenda:
1) Presentasjon og godkjenning av styrets og revisorens rapporter.
2) Godkjenning av årsregnskapet for året som ble avsluttet 31. desember 2015, og allokering av overskuddet.
3) Godtgjørelse til styremedlemmene for utøvelse av verv.
4) Lovfestede utnevnelser.
5) Diverse.

Når
Juli 2016
April
April
Mars
Mars
Januar
Januar
Januar
Desember 2015
November
November

 11 nye partnere på fem måneder

Dobbelt så raskt som BMW
Mercedes-Benz økte salget med 13
prosent til 483.487 biler i første kvartal. Veksten var mer enn dobbelt så
raskt som hos rivalen BMW, der salget gikk opp 6 prosent til 478.743 i
samme periode.
Mercedes-veksten skyldes særlig merkets kompaktmodeller, som
opplevde en salgsvekst på 26 prosent til over 150.000.
Med populariteten Mercedes
nå opplever, ligger merket an til å
oppnå et bedre årlig salg enn BMW
tidligere enn i 2020, som er merkets
målsetting.
FA/BLOOmBERg

Inntar Indonesia

Polarcus er av en ikke-navngitt kunde
tildelt en intensjonsavtale for et 3Dseismikkprosjekt i Indonesia, opplyses det i en melding.
Prosjektet skal utføres med selskapets XArray-teknikk for forbedret produktivitet og datakvalitet,
opplyses det.
Oppstart skjer i tredje kvartal, og
varigheten estimeres til to måneder.
– Det er en betydelig milepæl å få
tildelt vårt første prosjekt i Indonesia,
sier Cameron Astill, Polarcus’ konserndirektør for Asia og Stillehavsområdene, i en kommentar.
FA

HENTER INN: Siden Ernst Ravnaas (i midten) tok over som
Steenstrup Stordrange-sjef er det utnevnt 11 nye partnere,
blant dem Lars Aas (t.v.) og Guy Leonard. FOTO: ERLEND WESSEL CARLSEN

INN: Lars berge Andersen fra Aker
Solutions.

BLI DEKKHOTELLKUNDE
DET LØNNER SEG

Finansavisen omtalte Steenstrup Stordranges storoffensiv for en måned siden.
Møtets drøftelser er gyldige uavhengig av antall andeler som er til stede eller representert, og beslutningene vil bli
vedtatt med simpelt flertall av andelene som er til stede eller representert. Det tas ikke hensyn til de som ikke er
tilstede. Hver andel, uansett verdi per enhet, gir rett til én stemme. Brøkdeler av andeler har ikke stemmerett.
Andelseiere som ønsker å delta eller å være representert på møtet, får tilgang ved å vise identitet og legge frem et
andelsbevis. Intensjon om å delta skal bekjentgjøres minst fem virkedager før møtet.
Årsregnskaper samt revisorens og forvalterens rapporter, det gjeldende prospektet og vedtektene, er tilgjengelige fra
selskapets registrerte forretningskontor. Andelseiere kan be om få en kopi av disse dokumentene. Slike forespørsler
må sendes per post til følgende adresse: BNP Paribas Investment Partners Luxembourg, 33, rue de Gasperich,
L-5826 Hesperange – eller via e-post til fs.lu.legal@bnpparibas-ip.com.
Styret

SALgSBYKS: Kompaktmodeller
som A-Klasse løfter Mercedes mot
salgstoppen.
Foto: HåKon Sæbø
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SPOTREPAIR

BILVASK

– Etter lang tids beiling fikk vi
kloen i plan- og byggspeisialist
Tone Gjertsen. Det var ikke gjort
over en kaffekopp. Hun sa først nei,
men det er jo begynnelsen på et ja.
Flankert av sine to siste nysigneringer, nevnte Gjertsen og
Fredny Bade, forteller managing
partner Hans Christian Brodtkorb
om hvordan de to vil passe inn i
firmaets fremtidige ambisjoner.
Med Gjertsen inn i eiendoms- og
entreprisegruppen teller de nå 10
partnere og utgjør en tredjedel av
selskapets inntekter.
– Vi er allerede topprangert
innen entrepriserett og mener
nå vi blir ledende også på fast
eiendom, sier Brodtkorb.
– Med Fredny Bade får vi en
ny leder av immaterialrett- og
teknologiavdelingen, som er et
hardtsatsende fagfelt både i DLA
Norge, i den nordiske alliansen
vi er i ferd med å bygge opp og i
DLA Piper internasjonalt, legger
han til.
De seneste årene har den internasjonale andelen (andelen inntekter fra fakturaer som sendes ut av
Norge) økt fra 10 til mellom 30 og 40
prosent av den totale omsetningen.
– Jeg ville kapitalisere på min
fartidstid som advokat og industrierfaring, samtidig som jeg ble

fristet til å jobbe i utfordrerrollen
som DLA har i Norge på dette fagfeltet, sier Bade.

Tar kvinnesats
Fra å være et distriktskontor rundt
Leeds og Manchester har DLA Piper vokst til å ble et verdensomspennende firma. En av nøklene til
den veksten har ifølge Brodtkorb
vært mangfold.
– Dette er ikke bare noe som
sies og høres fint ut, men en
grunnleggende verdi.
Men da Brodtkorb tok over
managing partner-stolen for 3,5 år
siden var han en del av et partnerkollegiale som stort sett besto av
menn i 40-årene. De ansatte yngre
partnere, og en del eldre partnere
som hadde bikket sperregrensen
for partnerskap i andre firmaer,
deriblant Arne Engesæth, som
er blant landets ledende entrepriseadvokater. Nå er det kvinnene
det fokuseres på, både nasjonalt og
globalt i DLA Piper.
– Med Tone og Fredny slår vi
to fluer i en smekk. De er høytstående fagpersoner, men skal også
være spydspisser for kvinnelige
advokater for å få flere helt opp
på partnernivå.
Målet er at det gir resultater
innen tre år.

– Med en kvinneandel på to
tredeler av de nyutdannede vil
det å kun satse på menn være en
lite bærekraftig utvikling, fastslår Brodtkorb.

Arbeidsglede
Begge de to partnerne hevder at
deres elsk for sitt fag har ført dem
dit de er i dag, noe de vil bruke
i sitt nye mandat til å få kvinneandelen i advokatfirmaet opp på
internasjonalt nivå, og vel så det.
Andelen er 7,6 prosent i Norge,
mens den er 18 i Europa og 20 på
global basis i DLA Piper.
– Jeg synes byutvikling er
utrolig spennende. Det er gøy å
gå i byen og tenke at jeg har vært
med på det og det bygget, sier
Gjertsen, som kom Torkildsendelen av fra Føyen Torkildsen,
og før det var åtte år i Plan- og
bygningsetaten.
– Mens jeg får jobbe med alt
fra oppfinneren som har snekret
sammen noe på loftet til store internasjonale konsern og deres patenter og innovasjon. Det er veldig
motiverende å lære noe nytt hver
eneste dag, og så bruke jusen i
bunn, sier Bade, som kom fra rollen som «leading IP councel» i Statoil, og tidligere har vært partner i
Steenstrup Stordrange.

ØKERN / RØA

BLI DEKKHOTELLKUNDE
DET LØNNER SEG
LAKKBESKYTTELSE

ØKERN / RØA

SPOTREPAIR

BILVASK

