
 

 

 

  

 

                               

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 gränser 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, Danmark, England, Estland, Frankrike, Italien, Kina, Malta, Polen, Portugal, 

Ryssland, Schweiz, Spanien, Tyskland och USA.  

  

  
 

 

ORDFÖRANDEN HAR ORDET   

 

 

Nytt år – nya perspektiv  
 

Gott nytt år kära kollegor i 

Utlandsavdelningen, 

 

jag hoppas att ni är laddade med ny 

energi och att det nya året har startat 

bra, både jobbmässigt och privat. Jag 

hoppas även att ni nu är redo för vad 

vardagen som advokat har att erbjuda 

i det nya årtiondet. En vardag som 

kräver att vi alltid har fokus på olika 

perspektiv, inte minst våra klienters, 

motparters och medarbetares 

perspektiv. Apropå vår förmåga att 

inta andras perspektiv så vill jag 

gärna berätta en kort anekdot från 

vardagen när familjen satt samlad 

runt frukostbordet och jag då fick 

frågan av mitt mellanbarn vilken del 

av frallan jag kunde tänka mig om vi 

delade. Snabbt svarade jag att 

överdel eller underdel inte spelar 

någon roll, men att jag utgick ifrån att 

han gärna ville ha underdelen. Men 

han menade förstås att jag skulle ta 

den del jag helst ville ha. – Jag hade 

intagit hans perspektiv, vilket han 

tyckte var helt olämplig i 

situationen … Det gav mig en (liten) 

tankeställare. Är det en 

 

Bara antalet anmälda deltagare hittills talar för sig självt och 

skvallrar om att arbetet med organisationen av Utlandsdagarna är 

värd mödan även i år: vi är redan uppe i 90 anmälningar och vi 

ser fram emot ett nytt deltagarrekord efter Utlandsdagarna i Nice 

och Monaco för några år sedan. 

 

Kom till Málaga och vidga vyn för nya perspektiv på 

Utlandsdagarna! Hoppas vi ses där i mars. Detaljer avseende 

program och anmälan finns nedan i denna utgåva av 

Utlandsadvokaten samt på avdelningens 

hemsida: https://www.advokatsamfundet.se/for-

advokater/Lokalavdelningar/Utlandsavdelningen/utlandsdagarna/ 

 

Här hittar du även information om tidigare Utlandsdagar, 

årsmötesprotokoll och annan information om avdelningen. 

 

Nya perspektiv på användningen av sociala medier för oss 

advokater ger Advokatsamfundets Vägledande uttalande 

angående överväganden vid advokaters användning av sociala 

medier i marknadsföringssyfte som Advokatsamfundets styrelse 

har antagit den 5 december 2019. Även om denna och om 

Advokatsamfundets policy för advokaters användning av sociala 

medier (som gäller oförändrad sedan 2015) finns att läsa i denna 

upplaga av Utlandsadvokaten.    

 

Låt oss se fram emot ett perspektivrikt 2020! 

https://advokatsamfundet.us13.list-manage.com/track/click?u=310038ba4ffff5ee2cd2d0f28&id=f4d3cb615b&e=390426a97c
https://advokatsamfundet.us13.list-manage.com/track/click?u=310038ba4ffff5ee2cd2d0f28&id=f4d3cb615b&e=390426a97c


 

yrkessjukdom? Är vi så vana vid att 

inta andras perspektiv och att belysa 

situationer från olika perspektiv att det 

ibland kan vara svårt att se det enda 

rätta perspektivet i en viss situation, 

och att det ibland faktiskt kan vara 

vårt egna och högst personliga 

perspektiv som får räknas? Hur ser ni 

på det? Är ni advokater även vid 

frukostbordet? 

 

Jag vill lyfta fram att vi ibland får låta 

oss själva lägga tiden på att prioritera 

våra egna önskemål, trots att de i 

stunden inte känns så viktiga. 

Därigenom hittar vi nya krafter för att 

kunna samla nya erfarenheter – som 

kan ge helt nya perspektiv som 

gagnar oss i arbetet så som i 

vardagen. 

 

Apropå nya perspektiv så erbjuder vi 

helt unika sådana när årets 

Utlandsdagar går av stapeln i Málaga 

helgen den 13–15 mars i samband 

med vårt årsmöte. Arbetsgruppen för 

Utlandsdagarna i styrelsen och 

framför allt vår styrelsemedlem Jonas 

Nordgren som är verksam på 

solkusten har återigen lyckats 

sammanställa ett – om jag får skryta 

lite – enastående och variationsrikt 

program. 

 

 

Christina Griebeler 

 

 

  

 

 

Om du har synpunkter avseende Utlandsadvokaten hör av dig till redaktören. Alla kommentarer är 

välkomna: idéer om teman eller bidrag du alltid velat skriva men inte har gjort och även (konstruktiv) 

kritik – det ger nya perspektiv! 

 

 



  

 

 

UTLANDSDAGARNA 2020 

Utlandsdagarna 2020 hålls i Málaga 

 den 13–15 mars 2020. 

 
”Titelbilden” till denna utgåva av Utlandsadvokaten är tagen i samband med ordförande- och 

sekreterarkonferensen som även den hölls i Málaga då Utlandsavdelningen 2019 stod som värd för 

den årliga konferensen - med förhoppning att ge mersmak och locka medlemmar från samtliga 

avdelningar till Utlandsdagarna 2020.  
 

Det går fortfarande bra att anmäla sig! 

 

 

INBJUDAN TILL UTLANDSDAGARNA 2020  

 

 

  

 

Tre korta frågor till vår nya generalsekreterare 
 

MIA EDWALL INSULANDER 

   

1. Hur skulle Du beskriva, i väldigt korta drag, Dina första månader i rollen som 

GS? 

Intensiva och stimulerande. Jag har haft möjlighet att träffa många ledamöter från olika 

delar av landet, även från Utlandsavdelningen, och på så sätt fått en möjlighet att lyssna 

in vilka frågor som kåren anser angelägna  

https://advokatsamfundet.us13.list-manage.com/track/click?u=310038ba4ffff5ee2cd2d0f28&id=62efcafb1d&e=390426a97c


 

2. Vilka är Advokatsamfundets viktigaste frågor eller utmaningar de kommande tre 

till fem åren? 

Att verka för att förtroendet för advokatkåren upprätthålls samt att vara en tydlig röst i 

rättssäkerhetsfrågor i debatten och som remissinstans  

3. Kommer Du att kunna komma till Utlandsdagarna i Málaga den 13–14 mars? 

Ja jag kommer och ser fram emot det. 
 

 

 
  

 

 

  

 

  

  

BREXIT  COUNTDOWN  
 

Denna långa Brexit-saga, kommer den att ta slut på fredag, i december eller 



om flera år? 

 

I juni 2018 numret av Utlandsadvokaten skrev Peter Dahlen (Partner, Clifford 

Chance) att det finns risk att många flyttar från London, och så blev det. 

 

Paris är nog den stad som vunnit mest på Brexit, även om andra finansiella 

”hubs” också gynnats som nya EU baser. Det finns ett otal exempel på bolag 

inom finans branchen som flyttat mycket av sin arbetskraft från City, till sitt 

nya europeiska högkvarter, i Frankrike. 

 

Se hela Peters artikel i länken nedan. 

 

Själv medverkade jag, dagen före förrförra Brexit-datumet den 29 mars 

2019  i podcasten Brexitpodden. Då var fokus vad som händer med engelska 

jurister – eller specifikt solicitors – efter Brexit. Hur begränsande blir det att 

inte längre ha en titel inom EU? Det korta svaret är att det kan ha sina följder 

både avseende ”legal privilege” mellan klienten och det engelska ombudet 

samt huruvida man får representera klienter i Europadomstolen. En ström av 

engelska solicitors, omkring 3000, har därför de senaste åren registrerat sig i 

Irlands advokatsamfund. Vissa byråer har tagit steget längre och etablerat 

kontor i Dublin. 

 

Hör hela podkasten i länken nedan. 

 

Sveriges ambassadör i London Torbjörn Sohlström har under åren sedan 

folkomröstningen i juni 2016 löpande bjudit in till ”Brexit-uppdateringar” på det 

svenska residenset nära Oxford Circus, i samordning med den svenska 

Handelskammaren och Business Sweden. Detta har såklart varit givande 

parallellt med att följa alla nyhetskanaler man kan och har förmåga att ta del 

av. Men osäkerheten består likväl. Den senaste uppdateringen av vår 

ambassadör skedde idag, den 28 januari 2020, och jag närvarade. Det 

konstaterades att det är en historisk vecka då Storbritannien faktiskt lämnar 



EU efter 47 års medlemskap, på fredag kl. 23:00 engelsk tid.  

 

Bland svenskar som lever i London har frågan om vilka rättigheter man har 

för att få stanna varit central. Processen att få ”Settled Status” (eller liknande 

benämningar som använts tidigare) har gått från att vara dyr och krånglig till 

kostnadsfri enkel process via en app.  

 

The EU Withdrawal Agreement Bill (European Union (Withdrawal Agreement) 

Bill 2019-20) (WAB), den lag som handlar om hur Storbritannien ska lämna 

EU, har just slutat snurra mellan husen och fått ”Royal Assent”. Efter turer 

mellan House of Commons och House of Lords blev den lag den 23 januari 

2020. Nyhetsrapporteringen kring lagens turer försvann något med 

uppståndelsen kring ”Megxit”. I House of Lords där det konservativa partiet 

Tories inte har majoritet stötte WAB på problem då lorderna röstade bland 

annat för att EU-medborgare i Storbritannien ska kunna få ett fysiskt 

dokument som bevis att de har rätt att bo och leva kvar i Storbritannien efter 

Brexit samt för att ta bort ministrars rätt att bestämma vilka domar från 

Europadomstolen som en domstol i Storbritannien kan bortse ifrån. WAB 

klubbades igenom utan hänsyn till House of Lords kommentarer.  

 

Efter den 31 januari 2020 så går Storbritannien in i en elva månaders 

övergångsperiod där man i stort kommer att följa EUs regler. Denna nya fas, 

blir i praktiken cirka sex månaders förhandling, då det måste finnas tid för 

ratificering i båda lägren. 

 

Både Ursula von der Leyen, den nya presidenten av Europeiska 

Kommissionen, och  EU:s chefsförhandlare Michel Barnier har varnat att det 

är omöjligt att nå ett övergripande handelsavtal före slutet av 2020, medans 

Boris Johnson insisterar att det är möjligt att enas om den framtida 

relationen. 

  

Vi jurister gör allt för att informera och förbereda våra klienter för vad som 



 

komma skall men det har handlat mycket om att vara förberedd på olika 

scenarier. 

 

Att det finns en bred vilja att hitta lösningar både här och hos 

medlemsländerna känns givet men hur svårt kommer det att bli? Hur kommer 

känsliga politiska områden som fiskerättigheter att behandlas? Kommer den 

ekonomiskt viktiga frågan kring finansiella tjänster att lösas eller får den vänta 

på att andra frågor såsom säkerhet och tvistelösning förhandlats klart? 

 

Oavsett Boris majoritet och kaxighet, är det svårt att vara säker på om alla 

förhandlingar är i land under 2020. Brexit-sagan (och även Megxit) fortsätter, 

och vi som stannar i London lever vidare efter mottot ‘keep calm and carry 

on’, som Peter skrev i juni 2018. 

  

  Astrid Trolle Adams 

Advokat / Solicitor 

LOGOS 

London 
  

 

 

Stämningen i City – Brexit  

 

 

Brexitpodden #42 Juridiska aspekter av Brexit  
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REKOMMENDATIONER AVSEENDE REFERENSER 

 

 

Avdelningen vill härmed påminna om att alla 

advokater som tillfrågas förväntas lämna referens i 

samband med inträdesansökningar. Styrelsen 

uppmanar alla vidrörda medlemmar att ta tid till 

detta.  

 

Det finns ingen specifik vägledning eller 

rekommendation till hur ett yttrande ska se ut, 

förutom det som skickas med i det email som 

skickas ut av kansliet. Texten lyder som följer här 

till höger. 

 

Vid den senaste ordförande- och 

sekreterarkonferensen som ordnades av 

Utlandsavdelningen i september 2019, 

diskuterades mellan avdelningarna svårigheten i 

vissa fall att tyda och bedöma vissa yttranden, och 

samtidigt kan det vara svårt för den som skriver att 

veta vad som förväntas skriva.  

 

I vilket fall är det viktigt att referenser verkligen 

lämnas och samfundet vill att alla avdelningar 

kommunicerar en vänlig erinran till medlemmarna 

om skyldigheten enligt de Vägledande etiska 

reglerna om god advokatsed att inkomma med 

svar. 

  

Tack på förhand! 

 

 

RE: APPLICATION TO THE SWEDISH BAR 
ASSOCIATION 

  

The Swedish Bar Association has received an 

application for admission to the Bar Association 

from      , of  X. 

  

For the purpose of evaluating whether or not an 

applicant is eligible for membership in the Swedish 

Bar Association, applicants are required to give 

   X has referred to professional contacts with you 

regarding [description]      which started in 

[date/period]. 

  

Please, let us have a brief description of the extent 

of your professional contacts with  X, and your view, 

if any, in respect of  his/her     professional conduct 

and whether or not  he/she     is eligible for 

membership in the Swedish Bar Association. 

  

We would be most grateful to receive your reply by 

e-mail to intrade@advokatsamfundet.se before 

[date], if possible. Thank you for your assistance. 

 

och på svenska: 

 

Angående ansökan om inträde i Sveriges 
Advokatsamfund; dnr       
 

Ansökan om inträde i Sveriges advokatsamfund har 

inkommit från jur. kand. X som är anställd som 

biträdande jurist vid [advokatbyrå]. 

 

Sökanden har åberopat yrkeskontakt med dig i 

ärende angående  [beskrivning]  under tiden 

[datum/period]. 

 

Du ombeds yttra dig i frågan om sökandens 

lämplighet som ledamot av Advokatsamfundet. Det 

är önskvärt att du därvid redogör för omfattningen 

av den kontakt som förevarit, vilken typ av ärende 

det rört sig om och när kontakten ägde rum. 

 

Av ditt yttrande måste framgå om du är positiv eller 

negativ till att sökanden beviljas inträde eller om du 

saknar möjlighet att yttra dig över sökandens 

lämplighet. 

 

Ditt yttrande bör vara samfundet tillhanda senast 

mailto:intrade@advokatsamfundet.se


 

details of their professional contacts with Swedish 

and foreign lawyers, courts and authorities, who will 

then be asked to give their view on the applicant’s 

professional conduct. 

  

  

 

den [datum], per e-post till 

intrade@advokatsamfundet.se 

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

POLICY OCH VÄGLEDANDE UTTALANDE FÖR ADVOKATERS 
ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER 

 

 

 

    

 

 

Utlandsavdelningen vill påminna om den policy från 2015 som finns 

framtagen av Samfundet kring hur vi advokater ska använda sociala medier 

samt uppmärksamma om det vägledande uttalande angående användning 

av sociala medier i marknadsföringssyfte som kom i december 2019.  

  

 

 

Policy för advokaters användning av sociala medier  

 

 

Vägledande uttalande angående överväganden vid advokaters användning av 
sociala medier i marknadsföringssyfte  

 

mailto:intrade@advokatsamfundet.se
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UPPMANING  

 

 

 

Avdelningens medlemmar som 

 

i) har insyn i svenska domstolar och 

 

ii) som önskar ta del av det email som idag endast 

cirkuleras till avdelningens styrelse avseende 

domartillsättningar, uppmanas att anmäla intresse 

till sekreteraren.  

 

Som exempel av sådant email visas här den 

inledande texten i det email som cirkulerades i 

december 2019:  

 

Möjlighet för styrelsen i lokalavdelningarna att 
lämna yttranden avseende personer som söker 
anställning som ordinarie domare 

  

Domarnämnden inrättades den 1 juli 2008 och 

ersatte då Tjänsteförslagsnämnden för 

domstolsväsendet. Domarnämnden har därefter 

ombildats och är från och med den 1 januari 2011 

en helt fristående statlig myndighet. 

  

Domarnämndens främsta uppgift är att lämna 

förslag till regeringen i ärenden om utnämning av 

ordinarie domare eller hyresråd. Nämnden ska 

också bedriva ett aktivt och långsiktigt arbete för att 

tillgodose rekryteringsbehovet av ordinarie 

domare. 

  

 

Ordinarie ledamot i Domarnämnden är fr.o.m. den 

1 januari 2020 generalsekreteraren Mia Edwall 

Insulander. Ersättare är ännu inte utnämnd. 

  

Domarnämnden har beslutat att bereda vissa 

aktörer, däribland Advokatsamfundet, tillfälle att 

yttra sig avseende sökandenas lämplighet för den 

sökta anställningen som ordinarie domare. 

  

Advokatsamfundet har beslutat att möjligheten att 

inkomma med yttrande ska tillkomma styrelsen i 

respektive lokalavdelning. 

  

Avdelningarna bereds därför möjlighet att inkomma 

till Advokatsamfundet med yttrande avseende 

nedan angivna person, som för närvarande söker 

anställning som ordinarie domare. 

  

Ett eventuellt yttrande ska ges in till 

Advokatsamfundet 

christina.mattsson@advokatsamfundet.se senast 

fredagen den 3 januari 2020. 

  

   

 

mailto:christina.mattsson@advokatsamfundet.se


 

  

 

 

 

 

JOURTELEFON 

 

 

 

 

 

Mot bakgrund av #medvilkenrätt har 

samfundet inrättat en jourtelefon där 

kostnadsfria stödsamtal erbjuds för 
advokater och biträdande jurister genom 

Länsförsäkringar om problem på 

arbetsplatsen.  
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

  

   

 

 

Kostnadsfria stödsamtal för advokater och biträdande jurister  

 

 

  

 

https://advokatsamfundet.us13.list-manage.com/track/click?u=310038ba4ffff5ee2cd2d0f28&id=c709954e01&e=390426a97c


 

 

 

 

 

 

ÖPPET HUS 

 

 

 

Den 26 augusti 2019 bjöd Advokatsamfundet in till ”öppet hus” varvid Anne 

Ramberg avtackades. På plats fanns bland andra Jan E. Frydman, Massimo 

Caiazza, Katarina Bennet och Karl Woschnagg. 

 

 
                  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

UTLANDSCOCKTAIL I SAMBAND MED ADVOKATDAGARNA 

 

 

 

I samband med Advokatdagarna i Stockholm den 24–25 oktober 2019 

andordnade Utlandsavdelningen ännu en UtlandsCocktail i Cadierbaren på 

Grand Hotel. Ett tiotal medlemmar och vänner till avdelningen anmälde sig.  

 

 

  

 

 

 

 
 

 

  

 

 

Uppmärksamma Utlandsavdelningen på (miss)bruk av advokattiteln 

  

 

 



 

Styrelsen i utlandsavdelningen har uppmärksammats på och diskussion har förts på senaste årsmötet 

att ledamöter i utlandsavdelningen har problem med dels ambassaders/konsulaters s.k. advokatlistor 

där både svenska och utländska advokater anges under rubriken ”advokat”, dels med svensktalande 

utländska advokaters obehöriga användning av den skyddade titeln ”advokat” eller "advokatbyrå" i 

marknadsföring mot svenska klienter. Utlandsavdelningens styrelse är i kontakt och har ett utbyte med 

kansliet för samordnade åtgärder i sammanhanget. Bara den som är medlem av samfundet får kalla 

sig "advokat" och en "advokatbyrå" är en juridisk rådgivningsbyrå som ägs av advokater, och inte av 

andra.  

  

För att kunna identifiera och förhoppningsvis åtgärda dessa problem, ombes ni kontakta nedan angivna 

styrelsemedlemmar med angivande av vad problemet består av och gärna med förslag på vilken 

åtgärd ni anser skall vidtas av styrelsen. 

  

Jonas Nordgren                jonas@advokatnordgren.com 

Åsa Bittel                             asa.bittel@abp-law-ch  

  

  

 

 

  

 

 

NYA MEDLEMMAR I VÅR AVDELNING  

 

 

 

Vi hälsar följande medlemmar hjärtligt välkomna i Utlandsavdelningen: 

 

Rebecca Yourstone, Bryssel 

Caroline Karlsson, Oslo  

Emil Björkhem, Paris 

Nafsika Karavida, New York 

Emilia Strömberg, Atlanta 
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REBECCA YOURSTONE 

 

Som flertalet andra konkurrensrättare som 

presenterat sig i de senaste numren av 

Utlandsadvokaten sökte jag mig efter avslutade 

studier och en kortare byråpraktik i Stockholm till 

Bryssel för att ”vara där det händer”. Jag kom till 

Bryssel för snart fyra år sedan som en s.k. Blue 

Book Trainee på Europeiska komissionens 

generaldirektorat för konkurrens och stannade 

som en medlem av White & Cases team för EU- 

och konkurrensrätt. Trots allt Bryssel har att 

erbjuda började jag efter två år i staden att få nog 

av överflödig byråkrati, bristfällig sophantering och 

expat-bubblan. Därför tvekade jag inte en sekund 

när jag mitt i all Brexithysteri fick möjligheten att 

åka på secondment till byråns London-kontor. 

  

Jag har nu varit baserad i London i snart två år och 

arbetar sedan några månader tillbaka på byrån 

Morgan, Lewis & Bockius. Här arbetar jag med en 

bredd av konkurrensrättsliga ärenden relaterade 

till bl.a. 

 

förvärsanmälningar, kartellutredningar och 

compliance-frågor på både EU- och nationell nivå. 

  

Tyvärr kommer jag inte att kunna medverka på nästa 

årsmöte, men jag ser fram emot andra tillfällen att 

träffa alla andra medlemmar i Utlandsavdelningen! 

  

Rebecca Yourstone 

Associate, Morgan, Lewis & Bockius 

London 

 

  

 

   

 

 

  

 

 

UTLANDSAVDELNINGENS STYRELSE 

 

 



 

CHRISTINA GRIEBELER, ORDFÖRANDE 

Christina är född i den vackra Moseldalen och flyttade sedan mellan 

Sverige och Tyskland då hon läste juridik i båda länderna. 2006 

började Christina arbeta på Mannheimer Swartling och idag är hon 

delägare på kallan i Frankfurt am Main. Hon biträder nordiska och 

tyska klienter i bolags-, obestånds- och finansrättsliga ärenden, men 

även i andra affärsjuridiska sammanhang och helst i tysk-nordisk 

kontext. Innan Christina blev ordförande var hon sekreterare i 

Utlandsavdelningen från 2011 till 2017. Hon är även styrelsemedlem 

i Tysk-Nordiska Juristföreningen och aktiv inom Svenska 

Handelskammaren i Tyskland och Tysk-Svenska Handelskammaren 

i Sverige. Christina är gift och har tre söner.  

 

 

 
   

 

 

 

KARL WOSCHNAGG, VICE ORDFÖRANDE 

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. Han är även den enda svenska advokaten som 

samtidigt är tysk ”Notar”. Karl är gift och har tre barn. 

 

 

 

 

 

 

ASTRID TROLLE ADAMS, SEKRETERARE 

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

arbetade för advokatbyrån ebl miller rosenfalck från 2010 till mars 

2018 och är numera verksam på advokatbyrån  LOGOS i London. 

Astrid är 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 arbetar med affärsjuridik 

främst inom Corporate och Commercial samt  är kontaktperson 

avseende 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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ÅSA BITTEL, LEDAMOT 

Åsa är uppvuxen i Stockholm och har, efter att ha arbetat på ICC 

International Court of Arbitration i Paris, bott och arbetat i Geneve, 

Schweiz sedan 1986. Åsa bedriver egen verksamhet med inriktning 

på internationell familjerätt sedan 2010 och är ledamot av Sveriges 

advokatsamfund sedan 2011. Åsa är registrerad som verksam 

svensk advokat i kantonen Geneve. Åsa har två vuxna söner. 

 

 

 

 

 

JONAS NORDGREN , LEDAMOT 

Jonas kommer ursprungligen från Stockholm. Han har studerat 

juridik i Stockholm, i Bilbao och vid universitet i Salamanca och är 

sedan 2013 verksam i Marbella  i södra Spanien där han började som 

biträdande jurist åt Göran Rise. Jonas blev advokat i slutet av 2015 

och driver sedan 2016 Advokatfirman Nordgren med inriktning på att 

biträda svenskar i Spanien och vice versa. På sin fritid tycker han om 

att träna fäktning, laga mat och umgås med vänner. 

 

 

 

 

 

 

ANNE-CÉCILE HANSSON LECOANET, LEDAMOT 

Anne-Cécile är född och uppvuxen i Paris. Hon är delägare inom 

Corporate-avdelningen på Bird & Birds kontor i Paris. Hon biträder ett 

antal franska, svenska och internationella klienter från industri, 

lifesciences och teknologiintensiva sektorer. Anne-Cécile är 

specialiserad inom M&A och har en särskild erfarenhet av 

internationella företagstransaktioner, investeringar och även 

upprättande och förhandlingar av kommersiella avtal. Anne-Cécile är 

ledamot av Paris Advokatsamfund sedan 1995 och Sveriges 

Advokatsamfund sedan 1999. Hon har en fransk juristexamen «DEA 

en droit privé» från Paris II - Panthéon Assas universitet och har läst 

juridik på Stockholms universitet. Hon talar flytande franska, svenska 

och engelska. Hon startade sin karriär 1995 på Lagerlöf & Leman 

advokatbyrå i Paris som fusionerade med Linklaters 2001 och sedan 

var hon verksam på Jones Day i Paris. Anne-Cécile är gift med en 

svensk och har tre döttrar. 
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GEORGE CHR. PELAGHIAS, LEDAMOT 

George är ursprungligen från Stockholm och flyttade till Cypern 2008. 

Han blev advokat 2016 och är verksam på PELAGHIAS (Chr. 

G. Pelaghias & Co LLC). George arbetar främst med internationell 

affärsjuridik, fastighetstransaktioner, energirätt, och compliance. Han 

är även verksam inom European Rim Policy and Investment Council 

(ERPIC), en partipolitiskt obunden tankesmedja med fokus på 

utveckling inom demokrati, ekonomi, och Säkerhetspolitik i östra 

medelhavet. 

 

 
   

 

 

 

EMELIE SVENSSON, LEDAMOT 

Emelie började sin karriär i Geneve hos FN i UNCTADs IP Unit 2013. 

Att arbeta med immaterialrätt på en stor internationell byrå drog 

henne till MAQS Law Firm i Köpenhamn, numera NJORD Law Firm. 

Emelie började som trainee 2014 och antogs till det Svenska 

Advokatsamfundet 2018 som advokat och blev därefter kontorets 

Head of Swedish Team. Hos NJORD arbetar hon främst med 

immaterialrätt för globala klienter. Därutöver arbetar hon med 

bolagsrätt då NJORD bistår med etablering av bolag och koncerner i 

Norden via Köpenhamnskontoret. I maj 2019 blev Emelie vald som 

en av 100 Most Influential Women in IP Rising Stars av World IP 

Review, samt bland dessa 100 som en av 20 ”Trailblazers” inom 

området. 

 

 
   

 

 

  
    

 

 

BIDRAG TILL NYHETSBREVET 
Bidrag, kommentarer och förslag till Utlandsadvokaten samt information om 

addressändringar och nya medlemmar skickas till Astrid Trolle Adams, 

astrid.trolle.adams@logoslegalservices.com    
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Redaktör 
Astrid Trolle Adams, astrid.trolle.adams@logoslegalservices.com  

c/o LOGOS, Paternoster House, 65 St Paul’s Churchyard, London EC4M 8AB, Storbritannien 
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