ROBERT ROMANSKY
PARTNER
Robert arbeider med fusjoner og oppkjøp samt kontraktsrett, selskapsrett
og børsrett. Han har lang erfaring med å bistå selskaper eller dets eiere
med transaksjoner både på og utenom børs. Han bistår selskaper og dets
eiere ved et vidt spekter av kommersielle forhold, slik som oppstart av
virksomhet, forhandling og inngåelse av ulike typer avtaler, som f.eks.
joint venture- eller aksjonæravtaler, investeringsavtaler, franchise eller
forhandleravtaler, ved finansiering eller emisjoner, ved integrering av
virksomheter ved fusjon mv og ved salgs- eller kjøpsprosesser med
budgiving, due diligence og forhandlinger. Han har bistått en rekke
utenlandske foretak med å etablere seg i Norge, ved oppkjøp eller på
annen måte.

INFO
E-post: roro@schjodt.no
M: +47 911 10 536
T: +47 23 01 18 16
Kontor: Oslo
Språk: Engelsk

Robert begynte i firmaet i 2012. Han er utdannet ved det juridiske
fakultet, Universitetet i Oslo. Han har også studert ved University of
Manchester og har et semesteremne i engelsk ved Universitetet i Oslo. Før
han begynte i Schjødt arbeidet Robert først i advokatfirmaet BAHR i 3 år
og deretter i advokatfirmaet Kvale, hvor han var partner fra 2005 og ledet
Kvales transaksjonsavdeling i flere år. Han har også tidligere undervist
ved det juridiske fakultet i Oslo og er sensor i selskapsrett og
international commercial law der.

KOMPETANSEOMRÅDER
Fusjoner & Oppkjøp (M&A)
Kapitalmarkeder
Private Equity & Venture Capital
Handel & Industri

Robert er siden 2012 partner tilknyttet firmaets avdeling for rådgivning
og transaksjoner.

RANGERINGER
Legal 500:
Advokatfirmaet Schjødt AS’ practice is "excellent on all counts" and, for
some, M&A department head Robert Romansky is "one of the most skilled
M&A lawyers in Scandinavia".
Chambers Global/Europe:
Robert Romansky is noted for his "technical knowledge, good cooperational skills, high effectiveness and good client service." He regularly
acts on international transactions.
IFLR1000:
“Excellent people skills, professional and forthcoming. Action oriented,
bright and a very experienced M&A lawyer.”

UTDANNELSE
Cand.jur., Universitetet i Oslo,
1999

