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ORDFÖRANDEN HAR ORDET 
 

 

 

 
 

Bästa vänner och kollegor, 
 
Utlandsdagarna 2011 i Rom blev en succé.  
 
När vi höll årsmöten för tio år sedan, brukade 
vi vara ett 20-tal - inklusive medföljande. När vi 
första gången ordnade Utlandsdagarna 2009 i 
Paris, var vi drygt 30, någon enstaka besökare 
från Sverige medräknad. På Malta ifjol var vi 
redan runt 40. Men när vi träffades i Rom i 
mars slog vi alla rekord med närmare 70 
deltagare – med tanke på att 
Utlandsavdelningen bara har hundratalet 
medlemmar en strålande uppslutning.  
 
Det var också första gången vi hade nöjet att 
välkomna deltagare från alla andra avdelningar 
i samfundet, dessutom flera ledamöter från 
huvudstyrelsen och andra avdelningsstyrelser 
och därtill vår generalsekreterare, som vi alltför 
många år tvingats avvara (Det kanske hjälpte, 
att vi inte lämnade in någon motion till 
fullmäktige i år).  
 
Tack till den arbetsgrupp i styrelsen som 
organiserade detta lyckade möte (vilket 
kulminerade i en galamiddag i en 
takrestaurang med panoramautsikt över 
Petersdomen, det kan nästan inte bli bättre än 
så), bestående av Pontus Lindfelt, som från 
Bryssel lett arbetet tillsammans med Kristina 
Nordlander och årsmötesveteranen Massimo  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Caiazza, som organiserade allt på plats. 
Karolina Ullman skötte det ekonomiska från 
sin utpost i Tallinn.  
 
Bilder utöver de som publiceras i detta 
Nyhetsbrev finns på vår nya hemsida 

(www.advokatsamfundet.se/Advokatnatet/Lok

alavdelningar/Utlandsavdelningen/), som vi 
uppdaterat i samband med att Samfundet 
lanserat sin nya och fräscha hemsida.  
 
Årsmötet valde en ny styrelse. Den 
presenteras på annan plats i Nyhetsbrevet. Tre 
ledamöter hade avböjt omval: Ulla Karin 
Hjalmarsson Clark från London, som suttit 
med sedan Bryssel 2005 och som senaste året 
varit sekreterare, en grannlaga uppgift, särskilt 
som hon utöver denna och sin 
advokatverksamhet även är borgmästare i 
Wokingham; Kristina Nordlander från Sidley 
Austin i Bryssel, ett nytillskott till styrelsen i fjol, 
som under året inte minst med sina 
utomordentliga internationella kontakter gjorde 
det möjligt att få så många renommerade 
talare till Rom; och slutligen Christer Nordén 
från St Julians på Malta, som också varit med 
sedan förra året och som organiserade de 
minnesvärda Utlandsdagarna 2010. Tack till 
alla tre för en stor insats.  
 
Sist men inte minst vill jag varmt tacka Mikaela 
Lassborn Imbert i Nice för att hon alltsedan 
början av 2003 med stort engagemang varit 
redaktör för detta Nyhetsbrev och därmed på 
ett förtjänstfullt sätt bidragit till att informera 
inte bara våra medlemmar utan även 
advokater i övriga avdelningar om vår 
verksamhet. En anmärkningsvärd insats i 
synnerhet som hon sedan många år av 
familjeskäl inte aktivt utövat yrket men ändå 
ställt upp för sin gamla (och kanske framtida) 
avdelning, något vi (och säkerligen alla läsare) 
uppskattar mycket. 
 
Alla kollegor i Utlandsavdelningen (och våra 
vänner i Sverige) önskar jag en skön sommar. 
 

Karl Woschnagg 

  

http://www.advokatsamfundet.se/Advokatnatet/Lokalavdelningar/Utlandsavdelningen/
http://www.advokatsamfundet.se/Advokatnatet/Lokalavdelningar/Utlandsavdelningen/
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SEKRETERARENS KOLUMN: VI VÄXER! 
 

 
 
 
Bara glada nyheter: i och med att tidskravet för 
inträdet i Samfundet sänktes från fem till tre år 
från och med den 1 januari i år har 
Utlandsavdelningen - redan nu! - fått in fler 
inträdesansökningar än under hela förra året. 
Och det lär visst komma in fler ansökningar 
innan årsslutet, så vi får hoppas att vi växer 
och blir fler, gärna så många att vi någon gång 
inte längre är Samfundets minsta avdelning!  
 
Dock växer vi inte bara numerärt – även 
medvetandet om att vi finns ökar, inte minst 
bland medlemmarna i Samfundets övriga 
avdelningar. Detta också tack vare 
Utlandsavdelningens årliga konferens, 
Utlandsdagarna, som av gammal vana äger 
rum på ett ställe där våren redan i mars kan 
locka med mildare väder än vad Sverige har 
att erbjuda så där års. Emellertid är inte endast  
den nogsamt utvalda platsen anledningen till 
att även antalet deltagare i Utlandsdagarna 
ökade stadigt de senaste åren: det hänger 
även ihop med Utlandsdagarnas noga 
förberedda enastående utbildningsprogram.  
 
Då Utlandsavdelningen, efter flera 
framgångslösa ansökningar, numera för första 
gången beviljats medel i utbildningssyfte från 
Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond 
ökade även budgeten för Utlandsdagarnas 
utbildningsprogram. Och detta lär även 
kommande vår bli häpnadsväckande!  
 
För er som undrar: orten för Utlandsdagarna 
2012 står redan fast och förberedelserna är i 
full gång. Allt detta låter mycket lovande tycker 
vi i Utlandsavdelningens styrelse. Dock vill vi 
inte avslöja för mycket ännu – detaljerna följer 
... i nästa Nyhetsbrev!  
 
 

Christina Griebeler 
 
 
 
 
 

ARTIKLAR & NOTISER 

 

 
ESTONIA - NEW YEAR, NEW CURRENCY, NEW 

POSSIBILITIES 
 
(bidrag: Karolina Ullman, advokat (Sverige) och 
vandeadvokaat (Estland), MAQS Law Firm, Tallin, 
Estland) 

 
As of 1 January 2011, the euro is the official 
currency of Estonia. The euro-accession was 
subject to lively public discussion in and 
outside Estonia during the fall of 2010 due to 
the financial turmoil within the euro zone. The 
changeover implies certain consequences to 
Estonian company law. Most importantly, the 
share capital of Estonian companies shall be 
converted from Estonian kroon into euros. The 
conversion will not be automatic; every 
company must recalculate the share capital 
into euros (e.g. by rounding up or down) and 
thereafter change the articles of association. 
 
Apart from the legislative changes due to the 
euro, there are also other recent changes the 
Estonian Commercial Code. According to one 
amendment, individuals establishing a new 
private limited liability company do no longer 
have to make a down payment of the share 
capital upon foundation. If this possibility is 
used, the shareholders will be personally liable 
for the company’s debts to the extent of the 
non-funded share capital. Furthermore, there 
will be a note in the Estonian commercial 
register in case a company is established 
without payment of the share capital. 
 
Moreover, the rules regarding transfer of 
shares have been amended. Previously, 
shareholders in private companies always had 
pre-emption right if another shareholder sold 
shares. According to the new rules, the articles 
of associations may stipulate that no pre-
emption right shall apply. 
 
Finally, it shall be mentioned that there are no 
restrictions with regard to the foreign 
representation in management boards of 
Estonian companies. Before the change, at 
least half of the management board members 
were required to reside within the EEA area or 
Switzerland. According to the new rules there 
must, however, be one person appointed in 
Estonia who is entitled to accept documents on 
behalf of the company if more than half of the 
board members reside outside the EEA area or 
Switzerland. Management board members 
may now also be elected for an indefinite term, 
abolishing the previous requirement to elect 
board members for a specified term. 
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VART ÄR DEN RYSKA RÄTTEN PÅ VÄG? 
 
(bidrag: Fredrik Svensson, partner, Mannheimer 
Swartling, Moskva, Ryssland) 

 
Rubriken till denna artikel – Vart är den ryska 
rätten på väg? – är förmodligen mer lämpad 
som ämne för en längre och kanske mer 
vetenskaplig skrift rörande den ryska rätten, 
dess tillämpning och utveckling de senaste och 
kommande tio åren. Den läsare som är ute 
efter just en sådan mer djuplodande analys 
riskerar nog tyvärr att bli besviken. Syftet med 
denna artikel är endast att ge en mer personlig 
betraktelse av rättsutvecklingen i Ryssland och 
vart den är på väg. 
  
Det ryska regelverket är uppbyggt kring den 
ryska civilkoden som har hämtat inspiration 
från olika rättsordningar men kanske mest från 
den tyskromerska rätten. I anslutning till 
civilkoden finns ett stort antal andra tämligen 
uttömmande koder, såsom skogskoden, 
vattenkoden, landkoden m fl. Själva strukturen 
på den ryska rätten finns det således, enligt 
mitt tycke, inte så mycket att klaga på, utan 
den är i mångt och mycket i linje med flera 
andra europeiska rättsordningar. Jag vågar 
nästan påstå att den ryska rättsordningen för 
en utomstående betraktare ibland kan framstå 
som mer strukturerad än den svenska (som 
inte har en central civilkod och där alla jurister 
bär runt på en stor blå bok av ”the best of 
Swedish laws”). 
 
Enligt min mening finns det en stark vilja från 
den ryska statsapparaten att anpassa den 
ryska rättsordningen till europeisk standard. 
Detta är också i linje med president 
Medvedevs vilja att göra Moskva till ett 
finansiellt centrum och Ryssland generellt mer 
attraktivt för utländska investerare. Ett exempel 
på detta är lagstiftning på området kring 
derivatinstrument. Derivat som ett instrument 
att hantera t ex valuta- och ränterisker 
betraktades i Ryssland under 90-talet som spel 
och dobbel och ryska domstolar vägrade i 
samband med Rysslandskrisen 1998 att 
erkänna ett stort antal utländska skiljedomar 
kring derivatinstrument. I samarbete med ISDA 
(International Swaps and Derivatives 
Association) har Ryssland nyligen infört regler 
som underlättar och erkänner användandet av 
derivatinstrument (en del regler träder i kraft 
först i augusti i år). Även om lagstiftningen kom 
ganska sent på detta komplicerade område 
visar det på en vilja att anpassa sig till globala 
investerares krav på marknadsanpassad 
lagstiftning.  
 
Finns det då något problem? Ja, det finns flera, 
men enligt min mening ligger det främsta 
problemet i den ryska rätten inte i lagen som  

 
 
den är skriven utan i dess tillämpning. Den ofta 
moderna och marknadsanpassade 
lagstiftningen matchas inte av 
marknadsorienterade och oberoende 
domstolar. Detta är speciellt tydligt ute i 
regionerna, d v s, lite slarvigt sagt, områdena 
utanför Moskva och St Petersburg där 
korruptionen också är omfattande. På detta 
område måste Ryssland förbättras markant. 
 
Mot bakgrund av den ibland befogade 
osäkerheten kring rysk rätt och dess 
tillämpning i ryska domstolar är 
marknadspraxis avseende gränsöverskridande 
avtal fortfarande att välja annan än rysk lag 
som tillämplig lag på avtalet samt att ha en 
skiljeklausul i avtalet. I vissa fall är dock rysk 
rätt ett lagstadgat krav såsom t ex i samband 
med pantsättning av fast egendom och i en del 
andra fall. En utländsk skiljedom är verkställbar 
i Ryssland i enlighet med New York 
konventionen från 1958.  
 
Slutsatsen är att Ryssland och den ryska 
rätten fortfarande har en bra bit att gå, framför 
allt avseende rättstillämpningen i domstolarna. 
Det finns en stark vilja hos den ryska 
statsapparaten att anpassa och modernisera 
rättstillämpning och få ordning på det som 
ligger som en våt filt över landet – 
korruptionen. Tills så sker kommer större 
transaktioner i Ryssland att fortsätta vara 
styrda av t ex svensk lag och tvister kommer 
fortsätta att slitas genom skiljenämnder i 
Stockholm. Dessa sista ord får mig osökt att 
tänka på den ryska poeten Fjoder Tiuttjev och 
hans bevingade ord: ”Med förnuftet kan man 
inte förstå Ryssland. Med en allmän måttstock 
kan hon inte mätas. Hon har sin egen karaktär. 
På Ryssland kan man bara tro.” 
 

-------------------------------------- 
 
Något om mig själv som ny ledamot i 
advokatsamfundets utlandsavdelnings 
styrelse: Jag började på Mannheimer Swartling 
2001 och blev advokat 2006. Jag kom till 
Moskva i slutet av 2006 för att återöppna vårt 
Moskvakontor som varit stängt sedan 1998 
och vara med och bygga upp vår 
Moskvaverksamhet. Verksamhet i St 
Petersburg (som är Ryssland andra största 
stad) har vi haft sedan 1996. Tanken med min 
Moskva-sejour var att jag endast skulle vara 
här i två år men jag är fortfarande kvar. Idag är 
vi runt 15–20 jurister och arbetar med all form 
av affärsjuridik. Jag arbetar fortfarande en del 
med svenska ärenden men de flesta av 
ärendena på mitt bord rör Ryssland och CIS 
samt Baltikum. Men min historia kan jag 
berätta en annan gång! 
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UTBLICK FRÅN COSTA DEL SOL I MAJ 2011 

(bidrag: Göran Rise, advokat, IURA Despacho 
Jurídico S.L.P., Nueva Andalucía, Marbella, 
Spanien) 
 
 

- Tjenare Göran, det är Holger! Min svärson 
är i min villa i Marbella och fick några 
papper av grannarna som han inte förstår. 
Kan han lämna dem till Dig? 
 

- Javisst, men säg till honom att vi stänger kl 
18. 
 

Svärsonen lämnade papprena i tid och jag 
kunde konstatera att Holger blivit avsatt som 
styrelse i sitt SL-bolag – spanskt AB – som 
ägde villan och blivit ersatt av en för mig okänd 
advokat. 
 
Jag kontaktade Holger och underrättade 
honom om detta. 
 
- Va’ fan är det frågan om Göran? Har 

någon rövat mitt bolag? 
 

- Jag skickar en fullmakt på mejl till Dig som 
Du måste notarisera i Stockholm och 
skicka tillbaka med kurirpost. 
 

- Självfallet, Du har den imorgon.” 
 
Följande fakta kom därefter fram: 
 
Holgers aktier var av spanska skatteverket i 
kvarstad (embargo) efter begäran av 
Kronofogdemyndigheten i Stockholm. Grunden 
för kvarstaden var ett beslut i länsrätten om 
betalningssäkring av Holgers tillgångar i 
Spanien i avvaktan på att en skatteprocess 
skulle avdömas. 
 
Aktierna hade därefter försålts på exekutiv 
auktion i april för en 10-del av värdet utan att 
Holger fick veta något och utan att – visade det 
sig – Kronofogdemyndigheten begärt det. 
 
 
 
 
 

 
 
Köparen hade efter köpet gått till spansk 
notarie och bytt ut styrelsen. 
 
Nu var goda råd dyra, i dubbel bemärkelse!  
 
Vid besök på fastigheten kunde jag konstatera, 
att nytt lås och larm installerats av köparen, 
som helt enkelt egenmäktigt rubbat Holgers 
besittning till villan. 
 
Självtäkt, tänkte jag. 
 
Efter kontroll med mina spanska kollegor fick 
jag rådet att byta lås och sätta in nytt larm – 
ännu en självtäkt, tyckte jag. 
 
 
Låsbytet skedde och rövarnas larm gick! 
 
Polisen kom. 
 
Rövarna kom med sin vaktstyrka. 
 
Holger fick dock nytt lås med polisens 
samtycke. 
 
Nu skyller alla på alla! 
 
Kan jag nu övertyga Kronofogden att 
köpeskillingen – 50 000 euro - måste 
användas för återgång av köpet? 
  
Jag har tillsvidare fått stopp på registrering av 
den nya styrelsen, vilket borde hindra rövarna 
från att sälja ut fastigheten – men inget är 
säkert här på kusten! 
 
Läsaren frågar sig, vad är värdet på Holgers 
villa? 
 
Jo, minst 5-6 miljoner kronor! 
 
Ja, vi får se om jag till nästa utgåva av 
nyhetsbrevet kan rapportera hur det gick för 
Holger. 
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ADVOKATDAGARNA – PREMIÄR I HÖST! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
13 – 14 oktober 2011 är det premiärdags! 
 
Advokatsamfundet i samarbete med 
International Bar Association (IBA) arrangerar 
Advokatdagarna, en konferens som alla 
ledamöter i Samfundet samt alla biträdande 
jurister, kollegor från när och fjärran, är bjudna 
att deltaga i. Under två dagar erbjuds ett stort 
antal högklassiga föreläsningar och seminarier 
inom olika ämnesområden.  
 
Programmet täcker allt från affärsjuridikens 
olika aspekter över humanjuridiken till 
obeståndsjuridik. En föreläsning om 
konkurrensrätten inom EU hålls av 
Utlandsavdelningens f.d. styrelsemedlem 
Kristina Nordlander.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Vid sidan av alla seminarieserier finns även tid 
för umgänge med svenska och utländska 
kollegor, bl. a. vid torsdagens bankett med 
underhållning och dans på Grand Hôtel. Allt 
detta till ett mycket förmånligt pris och extra 
förmånligt vid early bird anmälan.  
 
Detaljerna kring anmälan och programmet 
finns tillgängliga på Samfundets hemsida: 
 

http://www.advokatsamfundet.se/Utbildning/A

dvokatdagarna-2011/ 

 
Advokatdagarna har utan tvekan anlag att bli 
Utlandsdagarnas pendang i Sverige, så 
deltagandet i denna höstpremiär kan bara 
rekommenderas! 
 
 
  

http://www.advokatsamfundet.se/Utbildning/Advokatdagarna-20111/
http://www.advokatsamfundet.se/Utbildning/Advokatdagarna-20111/
http://www.advokatsamfundet.se/Utbildning/Advokatdagarna-20111/
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Massimo Caiazza, Lena Peters och  

Karl Woschnagg 

 
 
  

 
 
  
 

 
Hotell Parco dei Principi 

 
Villa Borghese parken 

 

 

Karl Woschnagg och Massimo Caiazza 
överlämnar Utlandsavdelningens t-shirt 

till ambassadör Ruth Jacoby 

 
Merethe Undersrud, Dan Person, Marzena 

och Artur Swirtun 
 

 

 

 
Lena Peters, Massimo Caiazza och 

ambassadör Ruth Jacoby 
 

 
Unidroit 

 
Virginia Zambrano och Pietro Franzina 

 

BILDBEVIS FRÅN UTLANDSDAGARNA I ROM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1: 
 

Ett stenkast från 
Colosseum ligger 
Unidroits lokaler i 
Villa Aldobrandini 

där svenskan Lena 
Peters inledde 

Utlandsdagarna 
med en 

presentation om 
Unidroits 

verksamhet. 
 

Därefter höll 
professorerna 

Pietro Franzina och 
Virginia Zambrano 
föredrag om EU-

förordningarna Rom 
I och Rom II som 

reglerar 
kollisionsrättsliga 
frågor inom EU. 

 
Middag serverades 
på hotellet Parco 

dei Principe i 
närvaro av 

Advokatsamfundets 
generalsekreterare 
Anne Ramberg och 

Sveriges 
ambassadör i 
Italien, Ruth 

Jacoby. 

 
Jon Marcus Meese, Carsten och Christina 

Griebeler och Susanne Andersson 

 
Karolina Ullman och Pontus 

Lindfeldt 
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Karolina Ullman med sonen Nils och  

Carsten Griebeler med sonen Felix 
 

        
Mikaela Lassborn Imbert och Guy Asterius 

 
 

 

 
Göran Rise och Karl Woschnagg 

 

 
Anne Wintzell och Klas Johansson 

 

 
Christer Nordén, Jan Frydman,  
Artur Swirtun och Dan Person 

 

 
 

 
Tre generationer italienska advokater 

 

       
 

  
Nicola Ceraolo, Massimo Caiazza,  

Kristina Nordlander och Mario Siragusa 
 

 

 
 

Professor Barbro Santillo Frizell visar runt på Svenska Institutet 
 
 

 
Barbro Santillo Frizell med åhörare 

 

 
Per Edholm och Kristina Nordlander 

 

Dag 2:  
 

Utlandsavdelningen inledde med 
årsmöte på Svenska institutet med 
medverkan av Advokatsamfundets 

generalsekreterare, följt av 
gemensam lunch på institutets 

innergård.  
 

Svenska institutets direktör i Rom, 
professor Barbro Santillo Frizell, 

visade runt i institutets lokaler och 
berättade om institutets 

forskningsverksamhet i Rom.  
 

Därefter höll professor Pietro 
Franzina föredrag om rättspraxis 

avseende Rom I och Rom II. 
 

På eftermiddagen diskuterade en 
panel bestående av de tre 

generationerna av italienska 
advokater, Nicola Ceraolo, Mario 
Siragusa och Gianni Nunziante, 

sina erfarenheter av advokatyrket i 
Italien. Utlandsavdelningens 

ledamot Massimo Caiazza ledde 
diskussionen. 

 
Utlandsdagarna avslutades med 
galamiddag på restaurangen Il 

Giardino på Hotel Eden. 
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Karl Woschnagg, ordförande  

 
Karl är bördig från Ludvika och sedan 1990 
verksam i Tyskland. Han är även tysk 
Rechtsanwalt och delägare hos Buse, 
Heberer, Fromm i Frankfurt.  
 
Han arbetar mycket med fastighetsrätt, 
arbetsrätt och allmän affärsjuridik, svensk som 
tysk. 
  
Han har varit Utlandsavdelningens sekreterare 
i sex år och valdes på årsmötet på Malta i 
mars 2010 till ordförande.  
 
Karl är gift och har tre barn mellan åtta och 
fjorton år. 
 
 
Karolina Ullman, vice ordförande och kassör 

 
Karolina är ledamot i styrelsen sedan 2009 och 
delägare i MAQS Law Firm i Estland.  
 
Hon blev ledamot av advokatsamfundet 2004. 
2010 blev hon också vandeadvokaat, d.v.s. 
estnisk advokat. Hon är även styrelseledamot i 
den Svenska Handelskammaren i Estland. 
 
Karolina gillar att sjunga i kör och umgås med 
vänner och springer hellre än bra. Hon påstår 
sig även kunna åka skidor på längden. 
 
 

 
Christina Griebeler, sekreterare 

 
Christina är förutom advokat också tysk 
Rechtsanwältin. Sedan 2006 är hon verksam 
på Mannheimer Swartlings kontor i Frankfurt 
med inriktning på finansjuridik samt på 
immaterialrättsliga och andra affärsjuridiska 
frågor i svensk-tyskt sammanhang.  
 
Sedan familjen nyligen ökat med tredje pojken 
insåg Christina att det faktiskt kan ha sina 
fördelar med en bil. Även om hon börjat vänja 
sig vid fyrhjulingen tillbringar hon dock 
fortfarande en stor del av sin fritid på en av 
Frankfurts gröna cykelvägar. Nu under 
sommaren blir det även simning i stadens fina 
friluftsbad. 
 
 
Massimo Caiazza, ledamot 

 
Massimo är italiensk advokat verksam i Milano 
sedan 1990 med egen advokatbyrå Caiazza & 
Partners. Sedan 1996 är han även ledamot av 
Sveriges advokatsamfund och arbetar med 
internationell affärsjuridik. Han har varit i 
Utlandsavdelningens styrelse i tio år, 
ordförande 2005 och därmed adjungerad 
ledamot i huvudstyrelsen. Sedan 2007 är han 
styrelseledamot och viceordförande i den 
svensk-italienska handelskammaren i Milano. 
 
Massimos fru kommer från Eskilstuna och de 
har tre barn mellan nio och sjutton år. 

PRESENTATION AV UTLANDSAVDELNINGENS STYRELSE 2011 
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Peter Dahlen, nyvald ledamot 

 
Peter blev medlem i Advokatsamfundet 2010. 
Han är verksam på Clifford Chance i London 
med inriktning på finansiering och med särskilt 
fokus på den nordiska marknaden.  
 
Peter gillar att åka skidor och spelar gärna 
hockey i mån av tid.  
 
 
Pontus Lindfeldt, ledamot 

 
Pontus blev medlem i Advokatsamfundet 1993 
och i Bryssels Bar Association 1995 och är 
verksam i Bryssel på White & Case med 
inriktning på EU-rätt och särskilt 
konkurrensrätt.  
 
Pontus har tidigare bl.a. varit ordförande i 

avdelningen. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fredrik Svensson, nyvald ledamot

 
Fredrik Svensson är från Sveriges solsida - 
Skåne - och har arbetat på Mannheimer 
Swartling sedan 2001 (Stockholm och Malmö). 
Sedan 2006 är han verksam vid byråns kontor 
i Moskva och sysslar huvudsakligen med 
finans- och corporate financerelaterade 
ärenden, men även med annan internationell 
affärsjuridik. Fredrik blev advokat 2006 och är 
idag delägare vid byråns Moskvakontor. 
 
Fredrik Svensson har en flickvän från Tyskland 
som också är bosatt i Moskva. Han tycker om 
att gå på opera, åka skidor i alperna och spela 
tennis (sistnämnda dock ej med flickvännen). 

 

 
Artur Swirtun, nyvald ledamot 

 
Artur är född i Polen men har studerat och bott 
en stor del av sitt liv i Sverige. Han blev 
medlem i Advokatsamfundet 2007 och är även 
polsk Radca Prawny (motsv. Solicitor). Artur är 
delägare på Magnusson Advokatbyrå och 
verksam i Warszawa. Han arbetar med 
affärsjuridiska frågor med inriktning på 
bolagsrätt och transaktionsjuridik. Artur har tre 
barn mellan tre och sju år. Artur tycker om 

konst, matlagning och jakt. 
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BIDRAG TILL NYHETSBREVET 

Bidrag, kommentarer och förslag till 
Utlandsavdelningens Nyhetsbrev samt 
information om adressändringar och nya 
medlemmar kan skickas till Mikaela Lassborn 

Imbert mikaelassborn@hotmail.com samt 
Utlandsavdelningens sekreterare Christina 

Griebeler cgr@msa.se. 

Nyhetsbrevet har sammanställts av Mikaela Lassborn Imbert - mikaelassborn@hotmail.com 


