
 

 

 
 

  

 

                               

UTLANDSADVOKATEN 

 

 

  

 

 

VÄLKOMMEN TILL DEN STÖRSTA OCH MINSTA AVDELNINGEN INOM 
SVERIGES ADVOKATSAMFUND!    

 

 

 

Utlandsavdelningen omfattar ledamöter som har sin verksamhet förlagd utanför Sverige. En svensk advokat 

som är verksam utanför Sveriges gräsner tillhör Utlandsavdelningen. Geografiskt sett är alltså 

Utlandsavdelningen den största - till antalet medlemmar dock den minsta - avdelningen. Vi har cirka 100 

medlemmar, de flesta verksamma i Europa. För närvarande har Utlandsavdelningen medlemmar verksamma i 

bland annat Belgien, Cypern, England, Estland, Frankrike, Italien, Kina, Malta, Polen, Portugal, Ryssland, 

Schweiz, Spanien, Tyskland och USA.  
  



 
 

 

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET   
 

 

Ett nytt år har just börjat. Många är de som målar 

upp orosmoln på himlen inför det som komma skall. 

Presidentval i Frankrike, ny president i USA, Brexit, 

Syriens kollaps, flyktingströmmarna och Europas 

(o)förmåga att få till ett bra och rättvist system för 

asylsökande. 

Själv är jag obotlig optimist. Inte för att det ser så 

ljust ut men man kan väl inte bara ge upp och klaga 

när mycket är dåligt? Det är ju i dessa tider man kan 

engagera sig och försöka göra något bättre. Ofta 

räcker det bra med att börja gräva där man står. Vad 

kan du som advokat göra för att förbättra världen? 

Förmodligen mer än du tror. Man kan börja med att 

se över CSR på din byrå, vad finns det 

advokatbyrån kan göra för att bli mer 

ansvarstagande i samhället? Det kan vara allt ifrån 

miljöfrågor till policyn för de anställda eller att 

engagera sig i ett socialt projekt där ni har 

verksamhet. 

Advokatsamfundet hemma i Sverige har startat ett 

projekt för advokater och biträdande jurister som vill 

ställa upp som faddrar till ensamkommande 

flyktingbarn. Vidare Jobbmentor där advokater 

berättar för högstadieelever om advokatyrket som 

inspiration inför kommande gymnasieval. Finns det 

några liknande projekt där du är verksam? Skriv 

gärna och berätta så kan vi publicera i nästa 

nyhetsbrev. 

  

 

Till Utlandsdagarna 2017 i Nice och Monaco har vi 

ett rekordstort antal anmälda. Det kommer bli en 

härlig upplevelse! På årsmötet väljs även en ny 

styrelse och jag har meddelat att jag inte ställer upp 

för omval. Det är en tråkig prioriteringsfråga. Två 

små barn och med alla far- och morföräldrar bosatta 

i Sverige i kombination med att Tallinn inte är en hub 

vad gäller direktflyg gör att jag har bestämt mig för 

en paus i avdelningsarbetet. Det är verkligen med 

kluvna känslor som jag lämnar mina fantastiska 

styrelsekollegor och vårt spännande arbete men jag 

hoppas kunna engagera mig igen i 

avdelningsarbetet om några år. 

När jag blev invald i styrelsen var det under Göran 

Rises tid som ordförande, sedan följde fyra år med 

Karl Woschnagg i förarsätet och nu har jag har hållit 

i klubban i tre år. Det har varit fantastiska år i 

styrelsen och jag har lärt känna advokater från hela 

världen. Genom styrelsearbetet har vi även skapat 

kontakter med advokatsamfunden på de ställen där 

vi hållit Utlandsdagarna och Ordförande- och 

Sekreterarkonferenser. Under mina år i styrelsen 

har Utlandsdagarna blivit ett välkänd och välbesökt 

konferens dit även många advokater verksamma i 

Sverige återkommer från år till år. Vi har arbetat hårt 

för att få en efterlängtad styrelseplats i 

huvudstyrelsen och arbetar alltjämt för att 

uppmärksamma våra kära kollegor i Sverige om vår 

existens och kompetens. Det arbetet kommer 

fortsätta.  

Gott Nytt År och Väl Mött i Nice i mars! 

  

 
Karolina Ullman  

 

 



 
 

 

 

UTLANDSDAGARNA 2017   
 

 

 

Utlandsdagarna 2017 kommer att hållas i Nice och 

Monaco. För mer information se   
 

  

 

Information Utlandsdagarna 2017  
 

 

 
 

 

 

UTLANDSAVDELNINGENS STYRELSE 2016  
 

 

 

KAROLINA ULLMAN, ORDFÖRANDE 

Karolina är ledamot av styrelsen sedan 2009 och delägare i NJORD 

advokatbyrå i Estland. Hon blev ledamot av advokatsamfundet 2004. 

2010 blev hon också vandeadvokaat, d.v.s edsvuren advokat som det 

heter i Estland. Hon är även ordförande i Svenska Handelskammaren 

i Estland och fritiden används till att sjunga i kör och umgås med 

vänner. Springa och åka längdskidor är favoriterna på sportsidan. 

Karolina är gift med Gustaf som brukar hänga med på Utlandsdagarna 

och de har två barn.  
 

 

 

 
CHRISTINA GRIEBELER, VICE ORDFÖRANDE OCH 
SEKRETERARE 

Christina är förutom advokat också tysk Rechtsanwältin. Sedan 2006 

är hon verksam i Frankfurt med inriktning på affärsjuridiska frågor i 

svensk-tyska sammanhang, och 2010 blev hon invald i 

Utlandsavdelningens styrelse. Christina är även aktiv inom Svenska 

Handelskammaren i Tyskland, Tyska-Svenska Handelskammaren i 

Sverige och Tysk-Nordiska Juristföreningen, och hon skriver 

regelbundet i tyska publikationer om den senaste utvecklingen i 

utvalda områden av svensk (och tysk) affärsjuridik. Privatlivet är klart 

mansdominerat: förutom maken är det framför allt Christinas tre söner, 
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som är mellan 6 och 12 år, som ser till att familjelivet och fritiden är 

minst lika utmanande och omväxlande som jobbet.  
 

 

 

KARL WOSCHNAGG, LEDAMOT OCH WEBBANSVARIG 

Karl kommer från Dalarna och är sedan 1990 verksam i Tyskland. 

Han arbetar på HEUSSEN i Frankfurt, har tidigare 

varit Utlandsavdelningens ordförande och är ledamot i Samfundets 

huvudstyrelse. Karl är gift och har tre barn. 
 

 

 

 

 

JON-MARCUS MEESE, LEDAMOT OCH KASSÖR 

Marcus är både svensk och tysk medborgare och advokat samt 

Rechtsanwalt. Född och uppvuxen i Frankfurt, läste han juridik i 

Frankfurt, Kiel och Stockholm. Sedan 2002 är Marcus bosatt i 

München. Han är delägare på Baker & McKenzie och specialiserad på 

bolagsrätt, M&A och joint ventures, oftast i internationella 

sammanhang - helst med en nordisk anknytning. Under åren 2005 

och 2006 jobbade Marcus på Baker & McKenzies kontor i Stockholm. 

Sedan dess är han medlem i Advokatsamfundet och aktiv inom 

många tysk-svenska organisationer (Svenska Handelskammaren, 

SWIFO, Tysk-Nordiska Juristförening, Svenska  Skolan i München). 

Marcus har en finlandssvensk fru och tre döttrar mellan 4 och 9 år. 

Han tycker om alla sorters friluftsaktiviteter som flugfiske, jakt och 

skidåkning. 
 

 

 

 

 

PONTUS LINDEFELT, LEDAMOT   
Pontus blev medlem i Advokatsamfundet 1993 och i Bryssels Bar 

Association 1995. Han är verksam i Bryssel på White & Case med 

inriktning på EU-rätt och särskilt konkurrensrätt. Pontus har tidigare 

bland annat varit ordförande i avdelningen.  
 

 

 

 

 

ARTUR SWIRTUN, 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 fyra barn och tycker om konst, 

matlagning och jakt. 
 

 

 



 

 

FREDRIK SVENSSON, LEDAMOT  
Fredrik Svensson är från Sveriges solsida - Skåne - och har arbetat 

på Mannheimer Swartling sedan 2001 (Stockholm och Malmö). Sedan 

2007 är han verksam vid byråns kontor i Moskva och sysslar 

huvudsakligen med transaktions- finansrelaterad juridik, men även 

med annan internationell affärsjuridik. Fredrik blev advokat 2006 och 

är idag delägare vid byråns Moskvakontor. Han tycker om att gå på 

opera, åka skidor i alperna och spela tennis.  
 

 

 

 

 

ASTRID TROLLE ADAMS, LEDAMOT 

Astrid är uppvuxen i Stockholm och bor sedan 2008 i London. Hon 

arbetar för advokatbyrån ebl miller rosenfalck sedan 2010 och är 

"qualified solicitor" och medlem i The Law Society sedan 2012. I 

oktober 2011 blev Astrid advokat och är sedan mars 2016 ledamot av 

styrelsen i Utlandsavdelningen. Astrid delar sin tid mellan Corporate 

och Commercial grupperna på byrån samt  är i kontakt med alla 

byråns svenska klienter. Astrid är gift och har tre söner. Hon tycker om 

att resa och att utöva sport så fort hon får möjlighet.  
 

 

 

 

 
 

 

 

PRESENTATION AV NYA MEDLEMMAR  
 

 
Frida Montenius 

  

Mitt namn är Frida Montenius och jag tog 

juristexamen från Stockholms universitet i januari 

2013. 

  

I samband med min examen började jag arbeta som 

biträdande jurist vid Ashurst 

Advokatbyrå i Stockholm. Min initiala placering var i 

gruppen för bank och finans men efter ett år bytte 

jag till gruppen för finansmarknadsrättsliga frågor 

samt värdepapper och derivatinstrument då mitt 

intresse för finansmarknaden hade växt sig starkt. 

  

   

Jag blev invald i Sveriges Advokatsamfund i 

november 2016 vilket jag tycker är  roligt och 

spännande. Om arbetet tillåter vill jag gärna bli en 

aktiv medlem i Utlandsavdelningen och 

förhoppningsvis får jag snart möjlighet att träffa er 

alla! 

 

 
 



 

Under 2016 blev jag placerad vid Ashursts kontor i 

London där jag fortsatte att arbeta med 

finansmarknadsrätt. I december valde jag däremot 

att lämna Ashurst för en anställning vid Latham & 

Watkins som inleddes nu i januari 2017. Här hoppas 

jag på nya intressanta äventyr! 
 

 

 
 

 

 

ETABLERAD MEDLEM  
 

 
Per Edholm 

 

Jag är uppvuxen på Vinberga gård på slätten 

utanför Motala i Östergötland. På gården bedrivs 

växtodling och skogsbruk och ägs fortfarande av 

mig i fjärde generationen. 

  

Jag äger även släktgården Lindevad Säteri utanför 

Skänninge där växtodling bedrivs. 

  

Min yrkesverksamhet började i Linköping där jag 

startade mäklarfirman Svenska Lantbruksgruppen 

som sedermera efter försäljning fick namnet Areal 

som idag har en omfattande verksamhet. 

  

Därefter valde jag advokatyrket och öppnade mitt 

första kontor i Linköping som sedan flyttades 

till Stockholm och senare även ett huvudkontor i 

Lausanne Schweiz där jag samarbetar mycket med 

lokala advokater. 

  

Förutom advokatyrket har jag diverse 

styrelseuppdrag.  

  

Det är för mig mycket hedrande att även 

vara Sveriges Honoräre Generalkonsul i Lausanne. 

  

Konsulatet med egen personal och kontor är helt 

Advokatfirman Per Edholm 

 

Advokatfirman Per Edholm är en 

allmänpraktiserande advokatbyrå med 

spetskunskap inom internationell arvs-och 

familjerätt, internationell skatterätt samt affärsrätt 

med särskild inriktning på frågor som rör Sverige 

och Schweiz. 

  

Advokatfirman grundades av Generalkonsul, 

Advokat Per Edholm 1987 och har verksamhet i 

Sverige och i Schweiz. 

  

Advokatfirman har under 30 års tid arbetat med 

internationell privaträtt och affärsrätt som berör 

Sverige och Schweiz. 

  

Vår specialisering ligger inom arvs-och familjerätt, 

fastighetstransaktioner och internationell affärsrätt. 

 

 
   

 



 

skild från advokatyrån men ger självklart en mängd 

spännande kontakter då det finns en stor grupp 

svenskar bosatta i Schweiz samt en hel del svenska 

företag med verksammet i Schweiz. 
 

 

 
 

 

 

RAPPORT IFRÅN WASHINGTON DC  
 

 
  

” – … jovisst, men du borde ha tänkt på det här med e-mailadresserna också.” Rektorn snörpte på munnen. Hon 

gillade inte alls att jag hade skickat ut en fråga till de andra föräldrarna angående klassens nya uppförande-

regler. Helt i kontrast till hennes annars vänliga och uppmärksamma stil. 

  

De flesta dagar är rika på möten, hej och välkommen, hoppas du får en bra dag! Nästan alltid ett leende och ett 

kort samtal. Det är det vänliga, lättillgängliga USA som en halvtråkig svensk bara måste älska. Andra dagar är 

det reglernas och den rigida regeltillämpningens hemland på jorden. Alltid för vårt bästa, och för säkerheten, 

men med ett underförstått hot om att det kan gå åt skogen om man inte följer instruktionerna till punkt och 

pricka. Rektorns irritation gällde förstås skyddet för personuppgifter. Det är som att tilliten saknas. Inte konstigt 

att advokatyrket har nått långt här.   

  

För en utländsk advokat gäller det att våga ta tag i en sak och försöka förstå något i det amerikanska virrvarret 

av jurisdiktioner och rättsområden. Några som jag träffat med icke-amerikansk bakgrund har hittat till 

immigrationsrätten, andra till etablerings- och varumärkesrätten; områden med en naturlig internationell 

anknytning. På sikt kan kanske offentlig upphandling i USA bli ett intressant rättsområde även för européer. E-

handel är ett annat område. 

  

För att klara inträdesprovet till the American Bar Association, i utgångsläget endast för en viss delstat, krävs för 

en icke-amerikansk jurist ca arton månaders studier vid en law school och sedan några ytterligare några 

månaders förberedelser för själva provet. Kostnaderna är betydande. Inträde i the Bar är dock ingen genväg till 

ett uppehålls- och arbetstillstånd. 

  

Jag hittade två, eller tre alternativ som kan vara ett steg på vägen för den som har möjlighet att jobba hårt och 

vill pröva lyckan i USA. Det första sättet är att man kan få en plats i the Bar som expert på utländsk rätt. Har 

man, eller kan man sen skaffa sig kontakter på en amerikansk advokatbyrå kan det vara en väg att komma 

närmare hårda frågor. Behovet av just svensk rätt hittar man inte överallt, men kombinerat med ett 

specialområde kan det leda vidare. Nästa sätt är ett utbytesprogram för advokater där en amerikansk och en 

europeisk advokatbyrå för en begränsad tid (6 månader upp till ett år) kan växla personal mellan sig för att 

främja internationell handel och näringsliv. Programmet är litet, okänt och härrör från efterkrigstidens 



 

internationella samarbeten. Det tredje alternativet är att man med en fullständig examen från ett amerikanskt 

universitet numera kan ha en öppning att få ett tidsbegränsat arbetstillstånd. 

  

Mina egna snart fyra år i Washington DC har varit både underbara och omtumlande. Arbetsfrågan har jag för 

min del löst genom att resa till Sverige så ofta jag kunnat. Det senaste årets djupt fascinerande och 

ödesmättade valkamp har förstås satt sina spår, det kan man inte komma ifrån. Men alla varma möten vi fått 

genom skolan, lättheten i personliga kontakter och det brokiga, lokala engagemanget tar jag också med mig.   

 

Olof Torén 

Advokat, Delägare  

Kurz & Co Advokatbyrå AB 
 

 

 
 

 

 

NYA MEDLEMMAR I VÅR AVDELNING   
 

 

 

Vi hälsar följande medlemmar hjärtligt välkomna i Utlandsavdelningen: 

 

Frida Montenius, London 

Ina Lunneryd, Bryssel  
     

 

 

BIDRAG TILL NYHETSBREVET 

Bidrag, kommentarer och förslag till Utlandsadvokaten samt information om 

addressändringar och nya medlemmar skickas till Astrid Trolle Adams, 

ata@millerrosenfalck.com   
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Redaktör 

Astrid Trolle Adams, ata@millerrosenfalck.com 

c/o ebl miller rosenfalck, Aylesbury House, 17-18 Aylesbury Street, London EC1R 0DB, UK 

 

Utlandsadvokaten 

Utlandsavdelningen av Sveriges advokatsamfunds nyhetsbrev januari 2017  

 

Utlandsavdelningen på nätet 

www.advokatsamfundet.se/for-advokater/Lokalavdelningar/Utlandsavdelningen/ 

 

Want to change how you receive these emails? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list 
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            Utlandsavdelningen omfattar ledamöter som har sin verksamhet
            förlagd utanför Sverige. En svensk advokat som är verksam utanför
            Sveriges gräsner tillhör
            Utlandsavdelningen. Geografiskt sett är alltså Utlandsavdelningen
            den största - till antalet medlemmar dock den minsta - avdelningen.
            Vi har cirka 100 medlemmar, de flesta verksamma i Europa. För
            närvarande har Utlandsavdelningen medlemmar verksamma i bland annat
            Belgien, Cypern, England, Estland, Frankrike, Italien, Kina, Malta,
            Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Spanien, Tyskland
            och USA. 
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            Ett nytt år har just börjat.
            Många är de som målar upp orosmoln på himlen inför det som komma
            skall. Presidentval i Frankrike, ny president i USA, Brexit, Syriens kollaps, flyktingströmmarna och
            Europas (o)förmåga att få till ett bra och rättvist system för
            asylsökande.


            Själv är jag obotlig optimist. Inte för att det ser
            så ljust ut men man kan väl inte bara ge upp och klaga när mycket
            är dåligt? Det är ju i dessa tider man kan engagera sig och försöka
            göra något bättre. Ofta räcker det bra med att börja gräva där man
            står. Vad kan du som advokat göra för att förbättra världen?
            Förmodligen mer än du tror. Man kan börja med att se över CSR på
            din byrå, vad finns det advokatbyrån kan göra för att bli mer
            ansvarstagande i samhället? Det kan vara allt ifrån miljöfrågor
            till policyn för de anställda eller att engagera sig i ett socialt
            projekt där ni har verksamhet.


            Advokatsamfundet hemma i Sverige har startat ett projekt
            för advokater och biträdande jurister som vill ställa upp som
            faddrar till ensamkommande flyktingbarn. Vidare Jobbmentor där
            advokater berättar för högstadieelever om advokatyrket som
            inspiration inför kommande gymnasieval. Finns det några liknande
            projekt där du är verksam? Skriv gärna och berätta så kan vi
            publicera i nästa nyhetsbrev.


             


            




          		
          		
            Till Utlandsdagarna 2017 i Nice och Monaco har vi
            ett rekordstort antal anmälda. Det kommer bli en härlig upplevelse!
            På årsmötet väljs även en ny styrelse och jag har meddelat att jag
            inte ställer upp för omval. Det är en tråkig prioriteringsfråga.
            Två små barn och med alla far- och morföräldrar bosatta i Sverige i
            kombination med att Tallinn inte är en hub
            vad gäller direktflyg gör att jag har bestämt mig för en paus i
            avdelningsarbetet. Det är verkligen med kluvna känslor som jag
            lämnar mina fantastiska styrelsekollegor och vårt spännande arbete
            men jag hoppas kunna engagera mig igen i avdelningsarbetet om några
            år.


            När jag blev invald i styrelsen var det under Göran Rises tid som ordförande, sedan följde fyra år
            med Karl Woschnagg i förarsätet och nu har jag har hållit i klubban
            i tre år. Det har varit fantastiska år i styrelsen och jag har lärt
            känna advokater från hela världen. Genom styrelsearbetet har vi
            även skapat kontakter med advokatsamfunden på de ställen där vi
            hållit Utlandsdagarna och Ordförande- och Sekreterarkonferenser.
            Under mina år i styrelsen har Utlandsdagarna blivit ett välkänd och
            välbesökt konferens dit även många advokater verksamma i Sverige
            återkommer från år till år. Vi har arbetat hårt för att få en
            efterlängtad styrelseplats i huvudstyrelsen och arbetar alltjämt
            för att uppmärksamma våra kära kollegor i Sverige om vår existens
            och kompetens. Det arbetet kommer fortsätta. 


            Gott Nytt År och Väl Mött i Nice i mars!


             


            

            Karolina Ullman 
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            KAROLINA ULLMAN, ORDFÖRANDE


            Karolina är ledamot av styrelsen sedan 2009 och
            delägare i NJORD advokatbyrå i Estland. Hon blev ledamot
            av advokatsamfundet 2004. 2010 blev hon också vandeadvokaat,
            d.v.s edsvuren advokat som det heter i
            Estland. Hon är även ordförande i Svenska Handelskammaren i Estland
            och fritiden används till att sjunga i kör och umgås med
            vänner. Springa och åka längdskidor är favoriterna på sportsidan.
            Karolina är gift med Gustaf som brukar hänga med på Utlandsdagarna
            och de har två barn. 


            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            CHRISTINA GRIEBELER, VICE ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE


            Christina är förutom advokat också tysk Rechtsanwältin. Sedan 2006 är hon verksam i
            Frankfurt med inriktning på affärsjuridiska frågor i
            svensk-tyska sammanhang, och 2010 blev hon invald i
            Utlandsavdelningens styrelse. Christina är även
            aktiv inom Svenska Handelskammaren i Tyskland, Tyska-Svenska
            Handelskammaren i Sverige och Tysk-Nordiska Juristföreningen, och
            hon skriver regelbundet i tyska publikationer om den senaste
            utvecklingen i utvalda områden av svensk (och tysk) affärsjuridik.
            Privatlivet är klart mansdominerat: förutom maken är det framför
            allt Christinas tre söner, som är mellan 6 och 12 år, som
            ser till att familjelivet och fritiden är minst lika utmanande och
            omväxlande som jobbet. 


            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            KARL WOSCHNAGG, LEDAMOT OCH WEBBANSVARIG

            Karl kommer från Dalarna och är sedan 1990 verksam i Tyskland.
            Han arbetar på HEUSSEN i Frankfurt, har tidigare
            varit Utlandsavdelningens ordförande och är ledamot i
            Samfundets huvudstyrelse. Karl är gift och har tre barn.


            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            JON-MARCUS MEESE, LEDAMOT OCH KASSÖR


            Marcus är både svensk och tysk medborgare och
            advokat samt Rechtsanwalt. Född och
            uppvuxen i Frankfurt, läste han juridik i Frankfurt, Kiel och
            Stockholm. Sedan 2002 är Marcus bosatt i München. Han är delägare
            på Baker & McKenzie och specialiserad på bolagsrätt, M&A och joint ventures,
            oftast i internationella sammanhang - helst med en nordisk anknytning.
            Under åren 2005 och 2006 jobbade Marcus på Baker & McKenzies
            kontor i Stockholm. Sedan dess är han medlem i Advokatsamfundet och
            aktiv inom många tysk-svenska organisationer (Svenska
            Handelskammaren, SWIFO, Tysk-Nordiska Juristförening, Svenska  Skolan i München). Marcus har
            en finlandssvensk fru och tre döttrar mellan 4 och 9 år. Han tycker
            om alla sorters friluftsaktiviteter som flugfiske, jakt och
            skidåkning.


            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            PONTUS LINDEFELT, LEDAMOT  


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


            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            ARTUR SWIRTUN, 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 fyra barn och tycker om konst,
            matlagning och jakt.


            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            
            FREDRIK SVENSSON, LEDAMOT 


            

            Fredrik Svensson är från Sveriges solsida - Skåne -
            och har arbetat på Mannheimer Swartling sedan 2001 (Stockholm och
            Malmö). Sedan 2007 är han verksam vid byråns kontor i Moskva och
            sysslar huvudsakligen med transaktions- finansrelaterad juridik,
            men även med annan internationell affärsjuridik. Fredrik blev advokat
            2006 och är idag delägare vid byråns Moskvakontor. Han tycker om
            att gå på opera, åka skidor i alperna och spela tennis. 


            




          		
          		
            


            




          




        




       


      		
        		
          		
            ASTRID TROLLE ADAMS, LEDAMOT

            Astrid är uppvuxen i Stockholm och bor sedan 2008 i London. Hon
            arbetar för advokatbyrån ebl miller rosenfalck
            sedan 2010 och är "qualified solicitor" och medlem i The Law Society sedan
            2012. I oktober 2011 blev Astrid advokat och är sedan mars
            2016 ledamot av styrelsen i Utlandsavdelningen. Astrid delar
            sin tid mellan Corporate och Commercial grupperna på byrån samt  är i kontakt med alla byråns svenska
            klienter. Astrid är gift och har tre söner. Hon tycker om att
            resa och att utöva sport så fort hon får möjlighet. 
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            AV NYA MEDLEMMAR 


            




          




        




       


      		
        		
          		
            Frida Montenius

             

            Mitt namn är Frida Montenius och jag tog
            juristexamen från Stockholms universitet i januari 2013.

             

            I samband med min examen började jag arbeta som biträdande jurist
            vid Ashurst

            Advokatbyrå i Stockholm. Min initiala placering var i gruppen för
            bank och finans men efter ett år bytte jag till gruppen för
            finansmarknadsrättsliga frågor samt värdepapper och
            derivatinstrument då mitt intresse för finansmarknaden hade växt
            sig starkt.

             

            Under 2016 blev jag placerad vid Ashursts
            kontor i London där jag fortsatte att arbeta med
            finansmarknadsrätt. I december valde jag däremot att lämna Ashurst för en anställning vid Latham & Watkins som inleddes nu i
            januari 2017. Här hoppas jag på nya intressanta äventyr!


            




          		
          		
             
            


            Jag blev invald i Sveriges Advokatsamfund i november
            2016 vilket jag tycker är  roligt
            och spännande. Om arbetet tillåter vill jag gärna bli en aktiv
            medlem i Utlandsavdelningen och förhoppningsvis får jag snart
            möjlighet att träffa er alla!
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            MEDLEM 


            




          




        




       


      		
        		
          		
            Per Edholm

            

            Jag är uppvuxen på Vinberga gård på
            slätten utanför Motala i Östergötland. På gården bedrivs växtodling
            och skogsbruk och ägs fortfarande av mig i fjärde generationen.

             

            Jag äger även släktgården Lindevad Säteri utanför Skänninge där
            växtodling bedrivs.

             

            Min yrkesverksamhet började i Linköping där jag startade
            mäklarfirman Svenska Lantbruksgruppen som sedermera efter
            försäljning fick namnet Areal som idag har en omfattande
            verksamhet.

             

            Därefter valde jag advokatyrket och öppnade mitt första kontor i
            Linköping som sedan flyttades till Stockholm och
            senare även ett huvudkontor i Lausanne Schweiz där jag samarbetar
            mycket med lokala advokater.

             

            Förutom advokatyrket har jag diverse styrelseuppdrag. 

             

            Det är för mig mycket hedrande att även vara Sveriges Honoräre Generalkonsul i Lausanne.

             

            Konsulatet med egen personal och kontor är helt skild från
            advokatyrån men ger självklart en mängd spännande kontakter då det
            finns en stor grupp svenskar bosatta i Schweiz samt en hel del
            svenska företag med verksammet i Schweiz.


            




          		
          		
            Advokatfirman Per Edholm

            

            Advokatfirman Per Edholm är en allmänpraktiserande advokatbyrå med
            spetskunskap inom internationell arvs-och familjerätt, internationell
            skatterätt samt affärsrätt med särskild inriktning på frågor som
            rör Sverige och Schweiz.

             

            Advokatfirman grundades av Generalkonsul, Advokat Per Edholm 1987
            och har verksamhet i Sverige och i Schweiz.

             

            Advokatfirman har under 30 års tid arbetat med internationell
            privaträtt och affärsrätt som berör Sverige och Schweiz.

             

            Vår specialisering ligger inom arvs-och familjerätt,
            fastighetstransaktioner och internationell affärsrätt.
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            IFRÅN WASHINGTON DC 


            




          




        




       


      		
        		
          		
             

            ” – … jovisst, men du borde ha tänkt på det här med e-mailadresserna
            också.” Rektorn snörpte på munnen. Hon gillade inte alls att jag
            hade skickat ut en fråga till de andra föräldrarna angående
            klassens nya uppförande-regler. Helt i kontrast till hennes annars
            vänliga och uppmärksamma stil.

             

            De flesta dagar är rika på möten, hej och välkommen, hoppas du får
            en bra dag! Nästan alltid ett leende och ett kort samtal. Det är
            det vänliga, lättillgängliga USA som en halvtråkig svensk bara
            måste älska. Andra dagar är det reglernas och den rigida
            regeltillämpningens hemland på jorden. Alltid för vårt bästa, och
            för säkerheten, men med ett underförstått hot om att det kan gå åt
            skogen om man inte följer instruktionerna till punkt och pricka.
            Rektorns irritation gällde förstås skyddet för personuppgifter. Det
            är som att tilliten saknas. Inte konstigt att advokatyrket har nått
            långt här.  

             

            För en utländsk advokat gäller det att våga ta tag i en sak och
            försöka förstå något i det amerikanska virrvarret av jurisdiktioner
            och rättsområden. Några som jag träffat med icke-amerikansk
            bakgrund har hittat till immigrationsrätten, andra till
            etablerings- och varumärkesrätten; områden med en naturlig
            internationell anknytning. På sikt kan kanske offentlig upphandling
            i USA bli ett intressant rättsområde även för européer. E-handel är
            ett annat område.

             

            För att klara inträdesprovet till the American
            Bar Association, i utgångsläget endast för en viss delstat, krävs
            för en icke-amerikansk jurist ca arton månaders studier vid en law school och sedan
            några ytterligare några månaders förberedelser för själva provet.
            Kostnaderna är betydande. Inträde i the Bar är dock ingen genväg
            till ett uppehålls- och arbetstillstånd.

             

            Jag hittade två, eller tre alternativ som kan vara ett steg på
            vägen för den som har möjlighet att jobba hårt och vill pröva
            lyckan i USA. Det första sättet är att man kan få en plats i the
            Bar som expert på utländsk rätt. Har man, eller kan man sen skaffa
            sig kontakter på en amerikansk advokatbyrå kan det vara en väg att
            komma närmare hårda frågor. Behovet av just svensk rätt hittar man
            inte överallt, men kombinerat med ett specialområde kan det leda
            vidare. Nästa sätt är ett utbytesprogram för advokater där en
            amerikansk och en europeisk advokatbyrå för en begränsad tid (6
            månader upp till ett år) kan växla personal mellan sig för att
            främja internationell handel och näringsliv. Programmet är litet,
            okänt och härrör från efterkrigstidens internationella samarbeten.
            Det tredje alternativet är att man med en fullständig examen från
            ett amerikanskt universitet numera kan ha en öppning att få ett
            tidsbegränsat arbetstillstånd.

             

            Mina egna snart fyra år i Washington DC har varit både underbara
            och omtumlande. Arbetsfrågan har jag för min del löst genom att
            resa till Sverige så ofta jag kunnat. Det senaste årets djupt
            fascinerande och ödesmättade valkamp har förstås satt sina spår,
            det kan man inte komma ifrån. Men alla varma möten vi fått genom
            skolan, lättheten i personliga kontakter och det brokiga, lokala
            engagemanget tar jag också med mig.  

            

            Olof Torén

            Advokat, Delägare 

            Kurz & Co Advokatbyrå AB
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            MEDLEMMAR I VÅR AVDELNING  


            




          




        




       


      		
        		
          		
            Vi hälsar följande medlemmar hjärtligt välkomna i
            Utlandsavdelningen:

            

            Frida Montenius, London

            Ina Lunneryd, Bryssel 


            




          




        




      


      

		
      
      		
        		




        		
        		




        




      

      

		
      		
        
        				
          		
            		
              BIDRAG TILL NYHETSBREVET

              Bidrag, kommentarer och förslag till Utlandsadvokaten samt
              information om addressändringar och nya
              medlemmar skickas till Astrid Trolle Adams, ata@millerrosenfalck.com
               


               


              




            




          




        

        




       


      		
        
        		
          
          		
            
            		
              
              		
                		
                  		
                    		
                      


                      




                    




                  




                		
                		
                  		
                    		
                      


                      




                    




                  




                




              

              




            

            




          

          




        

        




       


      		
        		




        




       


      		
        		
          		
            Redaktör

            Astrid Trolle Adams, ata@millerrosenfalck.com

            c/o ebl miller rosenfalck, Aylesbury
            House, 17-18 Aylesbury Street, London EC1R 0DB, UK

            

            Utlandsadvokaten

            Utlandsavdelningen av Sveriges advokatsamfunds nyhetsbrev januari
            2017 

            

            Utlandsavdelningen
            på nätet

            www.advokatsamfundet.se/for-advokater/Lokalavdelningar/Utlandsavdelningen/

            

            Want to change how you receive these emails?

            You can update
            your preferences or unsubscribe
            from this list
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