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Erik Mauritzen
Senioradvokat (H)
E-post: erik.mauritzen@projure.no
Telefon: 920 64 896

Utdanning
1997

Møterett for Høyesterett

1978

Advokatbevilling

1976

Juridisk embetseksamen

Arbeidserfaring
1974 - 1975

Vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Bergen

1976

Advokatfullmektig hos Hans Nygaard

1977 – 1978

Dommerfullmektig ved Jæren Sorenskriverembete

1979 - 2019

Advokat / partner i advokatfirma Selmer, Mautitzen & Co ANS, senere Projure
Advokatfirma DA

2019 -

Senioradvokat i Projure Advokatfirma DA

Kompetanseområder
Omfattende erfaring med rådgivning innen selskapsrett, finansiering, kontraktsrett og
konkurranserett. Den selskapsrettslige erfaringen omfatter blant annet kjøp og salg av
virksomheter, generasjonsskifte, reorganisering gjennom fusjon og fisjon, aksjonæravtaler samt
bistand ved tilbud om tegning av aksjer. Han har også lang erfaring knyttet til rådgivning ved
utarbeidelse av komplekse låneavtaler, herunder låneavtaler mellom bank og næringslivet,
konvertible lån og andre finansielle instrumenter.
Den selskapsrettslige kompetanse omfatter, utenom aksjeselskapsrett, også rettsforhold knyttet til
andre selskaps- og organisasjonsformer, herunder selskaper som reguleres av selskapsloven og
stiftelsesloven.
De viktigste arbeidsområdene er innen
•
•
•
•
•

Selskapsrett
Skatt
Kontraktsrett
Finansiering, Restrukturering og konkurs
Konkurranserett

Litteratur / Relaterte artikler
•
•

Aksjeselskapsrett, utgitt på Juridisk forlag 1997
Diverse fagartikler Eurojuris Infomerer
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•

Styrearbeid – Eiernes mandat

Undervisning, kurs og foredrag
Foreleser i 1. Avdeling / juridisk grunnfag
Foreleser i kontraktsteknikk og forhandlingsteknikk på det obligatoriske advokatkurs i regi av
Advokatforeningen
Diverse kurs og foredrag i Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Publikasjoner
Medforfatter «Aksjeselskapsrett», Juridisk forlag (1997)
Diverse fagartikler i bl. a. Eurojuris Informerer

Verv
Diverse styreverv (styreleder / styremedlem ) innen fast eiendomsforvaltning, finansiering,
kapitalforvaltning, industri, shipping og håndverk.
Styremedlem / styreleder i Stavanger krets av Den norske advokatforemin 1984 – 1987
Medlem / leder av Den norske Advokatforenings rådgivende utvalg innen selskapsrett 1988 – 1992
Tidligere styremedlem i Eurojuris Norge AS
Tidligere styremedlem i Eurojuris International
Tidligere medlem / leder av Eurojuris International faggruppe Mergers and Acquisitition

Key competence
Extensive experience within:
•

Corporate law

•

Tax law

•

Contract law

•

Competition law

•

Bank and finance law

•

Mergers and Acquisition

Språk
Norsk
Engelsk
Tysk
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Fransk
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