Välkommen till Uppsalajuristernas

ALUMNIDAG
den 12 maj 2005

Alumnidagen omfattar FEM TIMMAR
vidareutbildning för medlem i SVERIGES
ADVOKATSAMFUND.
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Det är dags igen!

Det årliga återvändarevenemanget närmar sig. Uppsalajuristernas Alumnistiftelse arrangerar 2005 års Alumnidag den 12
maj. Du är som vanligt varmt välkommen att på nytt koppla ihop
Ditt liv, Din karriär och Dina intressen med Uppsala, med Juridicum, med studiekamrater och med kända och okända kolleger.
Det är tredje gången vi kallar Juridicums Alumner
till en heldag i utbildningens och umgängets
tecken på Universitetshuset i Uppsala.

Alumnidagen är i första hand avsedd för jurister med examen från
Juridicum i Uppsala, men erfarenheterna från tidigare evenemang visar att
den även lockar en hel del gamla och nya lärare och forskare och många
av dagens studenter att delta i seminarier och debatter liksom i den avslutande banketten på kvällen.

Det innebär att Du kan räkna med att träffa många bekanta ansikten från
Din studietid men också att Du kan skapa nya och berikande kontakter
med nu aktiva lärare, forskare och studenter på fakulteten.
Vi har satt ihop ett brett program för Alumnidagen. Det är avsett att
locka jurister med olika intressen eller inriktning i sin yrkesutövning. (Något
oväntat har vi konstaterat att många väljer att delta i seminarier inom ämnesområden som man normalt inte ägnar sig åt i det professionella livet.)
En röd tråd i form av ”mångfald” går genom ett av programblocken. Det
handlar om kulturellt mångfald, men också om skillnader mellan olika rättsordningar och dess tillämpning och mellan olika legala system. I ett något
mer varierat programblock kommer vi att ägna uppmärksamhet åt användningen av DNA-teknik inom forskning och brottsbekämpning men också åt
utsikterna framöver för de svenska statliga monopolen.

För att knyta Alumnidagen närmare vardagen på Juridicum kommer vi
också att uppmärksamma några särskilt intressanta och aktuella tillämparuppsatser från begåvade studenter vid fakulteten. Du hittar ett detaljerat
schema längre in i den här tidningen (se mittuppslaget).
Som vanligt har vi lyckats engagera några av de mest intressanta och
namnkunniga talarna och debattörerna till Alumnidagen. Det borgar för
att seminarierna och debatterna kommer att hålla hög kvalitet och röra sig
kring forskningens och rättsutvecklingens frontlinjer. Genom att de ställer
upp på ideell basis stöder både de engagerade talarna och Du som deltagare i årets Alumnidag verksamheten i Uppsalajuristernas Alumnistiftelse.

Sida 2

Anmäl Dig nu!
– Antalet platser är
begränsat och vi
räknar med att årets
attraktiva program
lockar ännu fler
deltagare än tidigare
år.
– Välkommen tillbaka till Uppsala
den 12:e maj!

Rolf Johansson,
Ordförande i
Uppsalajuristernas
Alumnistiftelse.

Alumnidagen är så mycket mer
än bara utbildning
på samma sätt som dina studieår vid Uppsala
Universitet var mer än bara föreläsningar
och tentaplugg! Läs mer på sida 5.
Av Anders Karlsson

”Alumnidagen är så mycket mer...” fortsättning från sida 3:

Juridiken i fokus
P

å Wistrand Advokatbyrå fokuserar vi på affärsjuridiken.
Det är inte så självklart som det kan verka i tider av
likriktning och stordrift.
Vi är tillräckligt stora för att ha specialister på alla relevanta
områden inom byrån. Och tillräckligt små för att se varje
klients speciella behov av affärsjuridiskt stöd. Vi gör er framgång
till vår, oavsett om ni finns på Börsens A-lista eller är ett nytt
entreprenörsföretag.

Inom Alumnistiftelsen har vi varje år gjort
vårt yttersta för att kunna presentera det
bästa programmet med de intressantaste
talarna och debattörerna. Men vi har kanske
varit lite dåliga på att berätta att alumnidagen är så mycket mer än bara utbildning
på samma sätt som dina studieår vid Uppsala
Universitet var mer än bara föreläsningar och
tentaplugg. För att tydliggöra detta så har vi
bytt namn från Utbildningsdag till Alumnidag. Alumnidagen är ägnad att väcka minnen
och känslor från studietiden, att vara ett kärt
återseende av platser, personer och situationer. Det är något speciellt med Uppsala, det
är något magiskt och motsägelsefullt. Uppsala är den eviga ungdomens stad, tiden som

student är endast ett ögonblick och studenterna kommer och går. Samtidigt står Uppsala
för anrika traditioner. Tiderna och studenterna förändras, men Uppsala – universitetsstaden förblir den samma. Oavsett om du tog
examen för trettio eller tre år sedan tycks de
bestående minnena av Uppsala vara likartade.
Universitetshuset och universitetsparken är i
sig minnesvärda, så ta med kaffekoppen ut på
trappan i ﬁkapausen och kisa mot solen och
känn värmen i ansiktet och dröm dig tillbaka. Ta en promenad längs ån efter lunchen på
anrika, återuppbyggda Saluhallen. Jontes blir
ett kärt återseende för dem som vill mingla
och ta en drink före banketten, som går av
stapeln på vackra Östgöta Nation:

–En vårdag i mitten av maj med värme och
grönska, förmodligen stadens härligaste tid.
Kombinationen vårsol och minnen av svunna
Valborgsﬁranden och vårbaler ger vem som helst
ett leende på läpparna. Ta dig tid att återuppleva gamla minnen, träffa gamla kurskamrater
och skapa nya kontakter. Förena nytta med nöje
den 12 maj: Gå på intressanta seminarier och
bredda ditt kontaktnät i en härlig miljö.

Wistrand Advokatbyrå | sthlm@wistrand.se | gbg@wistrand.se | malmo@wistrand.se | www.wistrand.se

Ibland kan man väl få
längta tillbaka?
Sida 5

Vad är Mentorskapsprojektet?

E

n av hörnstenarna i Alumnistiftel-

Till vår glädje var även intresset stort från yrkes-

sens verksamhet är som bekant att

verksamma jurister, så detta år växte projektet

förbättra kontakten mellan yrkesli-

och vi kunde erbjuda drygt 70 mentorer inom

vet, fakulteten och nuvarande studenter. Ett

juridikens alla områden till juridikstuderande.

konkret exempel på detta är vårt mentorskaps-

I början av februari arrangerades en introduk-

projekt, vars syfte bl a är att ge juriststuderande

tionskväll för 2005 års mentorer och adepter.

en inblick i yrkesverksamma juristers vardag.

Adepterna ﬁck träffa sina mentorer för första

Projektet sammanför en juridikstudent med

gången på Värmlands nation där det bjöds på en

en yrkesverksam jurist som under ett år delar

lättare middagsbuffé med dryck. Stiftelsens ord-

med sig av sina erfarenheter. I samband med en

förande Rolf Johansson hälsade alla välkomna

inledande informationskväll träffar studenten

och gav goda råd och tips inför den komman-

sin mentor och de båda bestämmer sedan till-

de mentorskapsperioden. Fredrik von Arnold,

sammans upplägget för mentorskapet. Att vara

chefsrådman vid Uppsala tingsrätt och Eleonor

mentor kan handla om allt från att ta en lunch

Alhager från juridiska institutionen var kvällens

någon gång i månaden med sin adept, till att låta

talare. Eleonor Alhager var dessutom där i egen-

studenten följa med på arbetsplatsen eller när-

skap av adept i och med att unga forskare från

vara vid en domstolsförhandling. Projektet drog

och med detta år erbjuds möjligheten att få en

igång i januari 2004 och blev omedelbart en

mentor. Till hösten börjar vi i Alumnistiftelsen

succé. Första året tilldelade vi över 60 studenter

arbeta med nästa års mentorskapsprojekt och

en personlig mentor och responsen var mycket

kommer i samband med detta att aktivt söka nya

positiv både från de inblandade studenterna och

mentorer. Kanske kommer vi att ta kontakt med

från mentorerna. Flera mentorer och adepter har

Dig för att höra om Du kan tänka Dig eller någon

efter första året valt att fortsätta fördjupa kon-

kollega på din arbetsplats kan tänka sig att vara

takten och gå vidare tillsammans utanför Alum-

mentor för en juridikstuderande. Är Du redan

nistiftelsens regi, vilket vi tycker är mycket posi-

nu intresserad av mer information om projektet

tivt. Efter första årets framgång var efterfrågan

eller har några förslag kan Du kontakta oss på

på mentorer inför årets mentorskapsprojekt stort.

mentor.alumn@jur.uu.se eller via vår hemsida.

–Hoppas att Alumnidagen den 12 maj blir ett kärt återseende av Uppsala och att vi hörs i höst!
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Per Svantesson, Mentorskapsansvarig.
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1. Främmande familjerättstraditioner.

ALUMNIDAGENS PROGRAM 12 MAJ 2005 I UNIVERSITETSHUSET
Registering & kaffe 09.00–09.55
2. Svenska monopol under EG-rättsligt tryck.
Seminarium 1 eller 2 • 10.00–12.00

1. Vilket utrymme ﬁnns det i det påstått mångkulturella Sverige för främmande
familjerättstraditioner och sedvänjor? Frågan ställs på sin spets inte minst vid
mötet med muslimsk rätt och andra religiöst präglade rättsordningar. Seminariet har som utgångspunkt i Sverige gällande internationella familjerättsregler.
Regelverket exempliﬁeras med hjälp av konkreta fall där svenska domstolar
stött på främmande rättsinstitut och värderingar. Det blir även en introduktion
till muslimsk arvsrätt.
Inledning: Professor dekanus Maarit Jänterä-Jareborg, Uppsala universitet.
Talare:
Doktorand Mosas Sayed, Uppsala universitet.
Moderator: Reporter Lena Köster, Upsala Nya Tidning.

3. Den interkulturella straffrätten.

2. Flera av våra svenska monopol är ifrågasatta enligt EG-rätten. Vad gäller
egentligen? Kommer Sverige att kunna behålla Systemet, Apoteket och Spelmonopolet? Vilka relevanta skillnader ﬁnns mellan de tre? Vilka fortsatta attacker
kan komma mot den s.k. ”svenska modellen”?
M. Jänterä-Jareborg

Inledning: Professor Petter Asp, Uppsala universitet.
Talare:
Doktorand Magnus Ulväng, Uppsala universitet.
Moderator: Hovrättspresident Johan Hirschfeldt, Svea hovrätt.

Lena Köster

Advokat Kaj Hobér, Mannheimer Swartling, prof.
i östeuropeisk handelsrätt, Uppsala universitet.
Talare:
Rättschef Carl-Henrik Ehrenkrona, UD.
Moderator: Professor emeritus Stig Strömholm.

Douglas Roos

Universitetslektor Eva Edwardsson, Uppsala universitet.
Direktör Sven Norberg, EU-kommissionen.
Verkställande direktör Douglas Roos, Ladbrokes.
Rättschefen Olle Abrahamsson, Justitiedepartementet.

Sven Norberg

Eva Edwardsson

Seminarium 3 eller 4 • 13.30–15.00
LUNCH
12.00–13.20
på Saluhallen
Petter Asp

L. Johansson

4. DNA-register och biobanker –
Redskap för rättskipning eller integritetshot?
4. Gentekniken får allt större betydelse inom rättsväsendet, bl.a. vid identiﬁering av misstänka gärningsmän och brottsoffer, och vid fastställande av släktskap. Effektivt utnyttjande av de nya möjligheterna kan tjäna goda syften, men
samtidigt måste också andra skyddsvärda intressen beaktas, såsom den
personliga integriteten.
Vilka avvägningar fordras när det gäller användning av hälso- och sjukvårdens
biobanker, provtagning för DNA-analys i enskilda fall eller uppbyggnad av särskilda DNA-register?

J. Hirschfeldt

Magnus Uväng

Inledning: Professor Elisabeth Rynning, Uppsala universitet.
Talare:
Chefsåklagare Lisbeth Johansson, Göteborg.
Moderator: Justitekansler Göran Lambertz.

E. Rynning

FIKAPAUS
15.00–15.25

Göran Lambertz

Seminarium 5 eller 6 • 15.30–17.30

5. Juridikens globalisering.
5. Samhällslivets globalisering - i alla dess former - griper in även i juridikens
värld. Olika rättssystem och rättsliga kulturer möts, harmoniseras och konfronteras med varandra. Mångfalden innebär nya villkor för och krav på jurister, deras
utbildning och arbetssätt. Vad händer när jurister skolade i rättssystem baserade
på ”common law” respektive ”civil law” står emot varandra i affärstransaktioner
och i tvister? Hur förhåller sig juristen till gränslandet mellan nationell rätt och
överstatlig EG-rätt? Hur hanterar man en rättsordning som erkänner principen
”Rule of Law” men där verkligheten visar motsatsen?

O. Abrahamsson

Inledning:
Talare:
Talare:
Moderator:

3. Straffrätt handlar både om att påverka människors beteende och om att
bedöma deras gärningar från straffvärdemässig synpunkt. Vad som är straffbart
och i vilken utsträckning någon är straffvärd är kulturellt betingat. Den svenska
straffrätten kan sålunda sägas vara präglad av svenska värderingar.
Samtidigt är Sverige ett mångkulturellt samhälle. Frågan uppstår därför osökt
i vilken utsträckning faktorer som har att göra med en persons kulturella
bakgrund bör tillåtas påverka den straffrättsliga bedömningen; bör synen på
”straffvärt” och ”straffbart” påverkas av vem gärningsmannen är eller var denne
kommer ifrån?

Mosas Sayed

! !

Kaj Hobér

S. Strömholm

Student

Student

KVÄLLSPROGRAM (se sida 11):
17:30 Mingel på Jontes.

Inledning:

18:30 Bankett på Östgöta nation.
C-H. Ehrenkrona

6. Två intressanta examensarbeten.
6. Två juriststudenter, som nomineras under våren 2005, presenterar sina
examensarbeten. Seminariet syftar till att spegla fakultetens arbete med
grundutbildning och fördjupning inom ramen för nutidens jur. kand-examen.
Nomineringen sker under våren efter denna trycksaks pressläggning. Vilka
det blir? Det presenteras på vår hemsida i april tillsammans med de aktuella
uppsatserna!
KOSTNADEN för hela utbildningsdagen – inklusive kaffe/te, lunch samt
kvällens härliga trerätters bankett med öl och vin eller alkoholfritt alternativ – är
1000 kronor + moms. SISTA ANMÄLNINGSDAG den 2 maj!
Studenter deltar kostnadsfritt i mån av plats. Välkommen!

Vi tror att många
kommer till Alumnidagen!
annons
1/1
Delphi

Boka Din plats, senast 2 maj.
www.alumn.uu.se/jurist
Denna tidning skickas
hem till dig som tagit juristexamen vid Uppsala
universitet. Adressen har
vi fått från SPAR-registret
genom matchning mot
Juridicums examenslistor.

1. KLICKA på knappen ”ALUMNIDAG”
2. Boka tre av seminarierna 1-6, (se sida 8-9).
3. Boka Banketten, den ingår.
–OM du INTE kan vara med på KVÄLLEN?
Då är vi tacksamma för att få veta det. Tomma platser lottas ut till lyckliga studenter

Om du av misstag erhållit
denna skrift, eller inte önskar erhålla ytterligare information från oss, så ber
vi dig vänligen att skicka
ett mail till:
alumn@jur.uu.se

”Juridiska fakultetens kärnverksamhet består av forskning inom de olika juridiska
disciplinerna och grundutbildning. Fakulteten ser sitt samarbete med Alumnistiftelsen
som ett viktigt led i den s.k. tredje uppgiften
– samverkan med det omgivande samhället.
Samarbetet ger fakulteten en unik möjlighet

Trädgårdsgatan 15

att föra fram sina forskningsresultat, förutom
att fakulteten vidgar sina kontaktytor med
företrädarna för det juridiska yrkeslivet.

ÖSTGÖTA NATION
I Afton: Bankett

Viktiga inslag är Alumnidagen, som i år

Bra affärer kräver ordning och reda

arrangeras för tredje året, och de i höstas

Delphi & Co har cirka 110 affärsjurister. Kontor ﬁnns
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Uppsala och
Norrköping.

Alumnistiftelsens mentorsprojekt ger inte

Gå in på vår hemsida. Läs om kompetens och branschkunnande. www.delphilaw.com

och en bättre insyn i det juridiska yrkeslivet

Effektiva system minimerar risker i verksamheten. Rutiner och
kontrollfunktioner säkerställer att alla beslut tas på rätt sätt.
När det här fungerar ökar värdet på företaget – återspeglat
i aktien, i balansräkningen och i förtroendekapitalet.
Delphi & Co har kunskapen och metoderna för att skapa
ordning och reda i verksamheten. Det handlar om kvaliﬁcerad
affärsjuridisk rådgivning – men vi erbjuder också datorstödda
system som håller ständig kontroll. Vi underlättar affärsverksamheten och minskar riskerna.

Trerättersmiddag,
öl, vin/alkoholfritt
& skönsång

inledda Alumniseminarier med deltagande av
forskare, studenter och intresserade alumner.

bara studenter utan på sikt även unga lärare
och forskare möjlighet till personlig utveckling
och olika karriärers villkor och förutsättningar. I min egenskap av Juridiska fakultetens
dekanus (sedan juli 2004) har jag med stor

Priset avser hela alumnidagen med kaffe/te i pausen,
lunch & Bankett.

tillfredsställelse och stolthet kunnat notera

Kostnad:
1000 kr + moms.

att Uppsalajuristernas Alumnistiftelse på
kort tid utvecklats till den ledande alumniverksamheten bland fakulteter och institutioner vid Uppsala universitet och en värdefull

Ditt aktiva stöd i affärer och utveckling

samarbetspartner till oss på Juridicum”.
Maarit Jänterä-Jareborg,
Professor, Juridiska fakultetens dekanus.

Sida 11

Juriststudenter deltar kostnadsfritt i mån av plats & efter
anmälan via mail:
alumn@jur.uu.se

På initiativ av ett antal
nuvarande och tidigare
studenter vid Juridicum
i Uppsala bildades
Uppsalajuristenas Alumnistiftelse år 2002.
De tre studentorganisationerna: European
Law Students´ Association (ELSA), Juridiska
Föreningen i Uppsala
och Jusek Juridikstuderande i Uppsala,
står som huvudmän
bakom stiftelsen.

Stiftelsen
Alumnistiftelsen vill verka för hög kvalitet i forskning och utbildning på Juridicum i Uppsala, en
anda av kollegialitet mellan Uppsalajuristerna
i syfte att bidra till en fortsatt positiv utveckling av verksamheten vid Juridicum och
kontinuitet i dess starka position bland
juridiska fakulteter i Sverige
och internationellt.

ter på den ena sidan och det juridiska yrkeslivet och tidigare studenter vid Juridicum på
den andra sidan och för att främja kvaliteten i
utbildningen och forskningen vid fakulteten.
Bland studenterna ﬁnns ett behov av bättre
kontakter redan under studietiden med det
arbetsliv som väntar dem. Verksamheten vid
fakulteten kan gynnas av utökade kontakter
med avnämarna av den utbildning och forskGenom dekanus och prefekten, som är ning som bedrivs vid Juridicum.
ledamöter i stiftelsens styrelse, och ett fort- De examinerade juristernas engagemang
löpande samarbete är stiftelsen nära knuten i Alumnistiftelsen grundas på en önskan att
till Juridiska fakulteten och institutionen i upprätthålla Uppsalafakultetens starka posiUppsala. Därutöver består stiftelsens styrel- tion och höga status bland juridiska lärosäse av ett antal framstående yrkesverksamma ten i Sverige och internationellt och en vilja
jurister med examen från Juridicum i Uppsa- att efter förmåga återgälda något av allt det
la (Alumni). Uppsalajuristernas Alumnistif- positiva under studietiden och därefter som
telse har bildats för att tillgodose behovet av Juridicum bidragit till att skapa.
kontakter mellan Juridicum och dess studen-

Studentorganisationerna är representerade i
stiftelsens styrelse och från organisationerna
rekryteras medlemmarna i den arbetsgrupp,
som utgör ryggraden i stiftelsens organisation, liksom styrelsens verkställande ledamot,
som leder det löpande arbetet i arbetsgruppen. Studenternas engagemang i stiftelsen är
den viktigaste förutsättningen för stiftelsens
kontinuerliga utveckling.

Den juridiska affärstidningen
För dig som vill hålla dig uppdaterad om vad som händer inom affärsjuridiken.
Tidningen görs av jurister och ger dig inblick i bolagsjuristenas och
advokaternas arbete, fenomen och trender i branschen.
Du får även tips och råd, och mycket annat, till nytta i yrkeslivet.

Beställ din egen tidning:
Helår 8 nummer för 570 kronor
Prova 3 nummer för 99 kronor

UppsalaJuristernas Alumnistiftelse • Juridicum • Box 512 • 751 20 Uppsala
För mer information och beställning besök vår hemsida:

www.legalaaffarer.se

E-post: alumn@jur.uu.se • www.alumn.uu.se/jurist
Org. nr: 817607-0046 • Bankgiro: 5542-2273

Tidningen ges ut av Edita Publishing AB, Box 490 31, 100 28 Stockholm, Telefon 08-508 82 900

Sida 13

Lagledare.

Svensk och internationell
affärsjuridik med särskild inriktning
på corporate finance, immaterialrätt
& IT-rätt samt skiljemanna& processrätt

Jenny Bergström, Jur stud.
Repr. European Law Students´
Association, Uppsala.

Lena Berke, Jur. kand. 1969.
Lagman vid Stocholms
Tingsrätt.

Maarit Jänterä-Jareborg,
Jur Dr. 1989. Professor i internationell privat- och processrätt 1988.
Juridiska fakultetens Dekan.

Joakim Halvarsson, Jur.stud.
Repr. Juridiska Föreningen i
Uppsala.

Johan Hirschfeldt, Jur. kand. 1967.
Hovrättspresident i Svea hovrätt.

Susanne Håkansson,
Jur. kand. 1986.
Chefsjurist på Hagströmer &
Qviberg Fondkommission AB.

Torgny Håstad, Jur. kand. 1967.
Jur. Dr 1973. Justitieråd.

Per-Ola Jansson, Jur. kand. 1970.
Verkställande Direktör, Svenska
Fondhandlareföreningen.

Anders Karlsson, Jur. stud.
Stiftelsens Verkställande
ledamot.

Göran Lambertz, Jur. kand. 1976.
Justitiekansler.

Rolf Nygren, Fil. Dr. 1977.
Professor i rättshistoria. Juridiska
fakultetens Prefekt.

Patric Palm.
VD Hansoft AB.

Joseﬁn Permert, Jur stud.
Oberoende studeranderepresentant.

Ann-Christin Redmar.
Jur. kand. 1979.
Advokat med egen
verksamhet i Uppsala.

Box 1670 • 111 96 Stockholm Besöksadress: Nybrokajen 15
Telefon: 08-463 65 00 Telefax: 08-678 01 70

www.cederquist.se

Linklaters lämnar juridiska råd till några av världens ledande företag,
finansiella institutioner och organisationer i deras mest komplexa
transaktioner och affärer. Med kontor i alla stora affärs- och finanscentra levererar vi en unik service till klienter över hela världen.
Linklaters Advokatbyrå
Regeringsgatan 67
Box 7833, SE-103 98 Stockholm
Tel. (46-8) 665 66 00.
Fax. (46-8) 667 68 83.
www.linklaters.com

t y rels en 20 04 -20 05

Rolf Johansson, Jur. kand. 1978.
Ordf. Uppsalajuristernas Alumnistiftelse.
Advokat, partner i Linklaters.

Anna Skarhed, Jur. kand. 1977.
Lagman vid Linköpings Tingsrätt.

Per Svantesson, Jur. Stud.
Repr. för Jusek, Juridikstuderande i Uppsala.

Kunskap är lätt att bära.
FRAMFÖR ALLT om man är
många som bär

DAGENS AFFÄRSJURIDIK ser inte ut som gårdagens. Och morgondagens
kommer inte att se ut som dagens. De snabba förändringarna på den rättsliga
och ekonomiska spelplanen kräver advokater som kan se längre än till
paragraferna. Och som förstår att kunskap är färskvara.
Därför samlar vi kontinuerligt våra erfarenheter från svenska och internationella
uppdrag i en gemensam kunskapsbank. Den kunskap som uppstår i ett ständigt
tankeutbyte mellan jurister med olika inriktningar blir då tillgänglig för
alla medarbetare.
Som klient har du därför alltid tillgång till våra samlade erfarenheter genom den
jurist du arbetar direkt med. Han eller hon kopplar in den grupp av specialister
som ditt uppdrag och dina affärsmål kräver.
Kanske är det just det här sättet att tänka och arbeta som gör oss tongivande
inom svensk affärsjuridik. Och att vi är inblandade i snart sagt alla branscher
och i flertalet större affärer som görs i Sverige. Det ger oss erfarenheter som blir
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nya insättningar i vår kunskapsbank.

