
 

Erfarenhet tvistelösning 

Internationella skiljeförfaranden 

• Erfarenhet från skiljeförfaranden (förenklat, vanligt samt mellan 

investerare och stat) enligt SCC och FAI  

• Företrätt klienter i aktieägartvister 

• Företrätt klienter i ärenden härrörande från outsourcing-avtal 

• Företrätt klienter i ärenden rörande förlust av affärsmöjligheter på grund 

av brott mot förlängningsklausuler och illojala handlingar före 

förhandling 

• Biträtt klienter i tvister härrörande från företagsförvärv 

• Företrätt klienter vid jurisdiktionsinvändningar 

• Företrätt klienter i förfaranden följande skiljedom (upphävande och 

verkställighet)   

Kommersiella tvister 

• Företrätt ett flertal klienter i aktieägartvister 

• Företrätt aktieägare i mål mot aktiebolag, styrelseledamöter och VD 

• Företrätt klienter i ärenden rörande förlust av affärsmöjligheter på grund 

av överföring av företagshemligheter 

• Företrätt flera klienter i fordringsärenden rörande bl a försäljning, 

tjänster och ränta m.m. 

• Biträtt klienter i tvister härrörande från företagsförvärv 

• Biträtt klienter i tvister härrörande från fastighetsförvärv 

• Företrätt entreprenörer i byggfrågor 
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