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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 
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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   
 

 
Kära kollegor i Utlandsavdelningen, 

  

Visst känns det som igår att vi sågs på årsmötet och 

detta års upplaga av Utlandsdagarna i Milano i 

mars? Tiden går fort när man har trevligt – och 

trevligt hade vi när ca. 60 advokater från vår egen 

avdelning och från övriga avdelningar samlades för 

8 timmars vidareutbildning och socialt umgänge i 

försommarsolen. EU rättsliga nyheter och juridik i 

mode- och design industrin var årets teman och ni 

är välkomna att läsa Åsa Bittels rapport om 

konferensen längre ner i denna utgåva av 

Utlandsadvokaten. Notera redan nu datumet för 

nästa års Utlandsdagar som går av stapeln i Málaga 

den 13-15 mars 2020!  

  

Efter avdelningarnas årsmöten och Utlandsdagarna 

följer alltid fullmäktigemötet. Årets fullmäktigemöte 

hölls i Stockholm förra veckan. Utlandsavdelningen 

representerades av fullmäktigeledamöterna Pontus 

Lindfelt och Massimo Caiazza, och även 

avdelningens ledamot i huvudstyrelsen, Karl 

Woschnagg, och jag själv i egenskap av 

avdelningsordförande var på plats. I samband med 

fullmäktigemötet delades också Advokatsamfundets 

journalistpris ut som i år gick till DN-journalisten 

Niklas Orrenius ”för sin förmåga att återge 

fasansfulla situationer med både känslomässig 

närvaro och saklig distans”. Journalistens 

känslomässiga närvaro och sakliga distans rimmar 

bra med den sakliga närvaron och känslomässiga 

distansen som ofta utmärker oss advokater i 

förhandlingssituationer. Både sakligt och 

känslomässigt närvarande under middagen som 

avrundade dagen var med 170 personer ett 

rekordhögt antal advokater och andra aktörer från 

rättsväsendet – och för sista gången i egenskap av 

 

 

I sammanhanget kom jag att tänka på att det är en 

märklig företeelse att vi inte har en enda medlem i 

vår avdelning som är verksam i Finland, och endast 

två medlemmar som är registrerade i Norge 

respektive Danmark, trots att både Norge och 

Danmark enligt SCB hör till de tre vanligaste kända 

utvandringsländerna från Sverige. Om du känner en 

kollega som är verksam inom Norden, lobba gärna 

för medlemskapet i Advokatsamfundet! Alla vinner 

på det, inte minst klienterna som får förmånen att 

kunna lita på kvalitetsstämpeln som ett medlemskap 

i samfundet bär med sig. För att konstatera det 

uppenbara: det är bättre att en marknadsaktör står 

under samfundets och disciplinnämndens tillsyn än 

att den inte gör det. Med detta sagt vill jag även 

påminna om att du är välkommen att höra av dig till 

styrelsemedlemmarna Jonas Nordgren och Åsa 

Bittel på jonas@advokatnordgren.com och 

asa.bittel@abp-law-ch ifall du skulle få kännedom 

om en utländsk kollega som obehörigt använder sig 

av den skyddade titeln ”advokat” i sin 

marknadsföring mot svenska klienter, på sin 

hemsida eller i annat sammanhang. Vi i styrelsen tar 

detta på stort allvar och håller kontakten med 

kansliet för att råda bot på situationen som tyvärr 

finns i de flesta länderna där vi är verksamma och 

som både är vilseledande och som skadar vårt 

varumärke.  

  

Nu vill jag dock inte sprida några orosmoln utan 

istället hoppas jag att vi alla får njuta av strålande 

solsken till helgen. 

  

 

Glad midsommar! 
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många fina hyllningstal under kvällen. Bland andra 

talade även en representant för Finlands 

advokatförbund, som i år firar sitt 100-års jubileum. 

Hon avslutade sitt tal med att överlämna en present 

till avgående generalsekreteraren: ”Det är inget 

mumintroll!” sa hon innan hon visade upp en staty 

med Finlands advokatförbunds symbol, en 

spjutman.  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 
Christina Griebeler 

 

 
 

 

 

UTLANDSDAGARNA 2020 

Utlandsdagarna 2020 hålls i Málaga 

 den 13-15 mars 2020. 

Mer information kommer till hösten. 

  
 

 
 

 

 

RAPPORT FRÅN UTLANDSDAGARNA 2019, SOM I ÅR AVHÖLLS I 

MILANO 
 

 

 

 

Utlandsavdelningen höll sitt årsmöte den 30 mars i 

samband med avdelningens årliga 

utbildningskonferens Utlandsdagarna i Milano. Ett 

sextiotal advokater deltog. 

  

Årsmötet omvalde Christina Griebeler till ordförande 

och Karl Woschnagg till vice ordförande för 

avdelningen. Nyval i styrelsen av George Chr. 

Pelaghias (Cypern), Anne-Cécile Hansson Lecoanet 

(Paris) och Emelie Svensson (Köpenhamn) 

 

 

 
Paus i domstolens bar 
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Såväl Advokatsamfundets ordförande Christer 

Danielsson som vice ordförande Eva-Maj 

Mühlenbock var närvarande och informerade under 

årsmötet om samfundets verksamhet och 

rekryteringen av ny Generalsekreterare Mia Edwall 

Insulander. Även den sittande Generalsekreteraren 

Anki Ramberg som blivande Generalsekreterare var 

närvarande. 

 

 
 

Problematik kring utträde av advokat under 

pågående disciplinärende diskuterades även. 

  

Utlandsdagarna var som vanligt indelade i två 

utbildningspass. Temat var juridiken kring mode-och 

design branchen i Italien samt EU-rättsliga nyheter. 

 

Fredagens utbildningspass hölls hos Milanos 

advokatsamfund i Milanos domstol och inleddes 

med en historisk rundvandring av 

domstolsbyggnaden av den italienske advokaten 

Mario Dusi, Ordförande för kommissionen for 

internationella relationer i Milanos advokatsamfund. 

 

Därefter berättade Mario Dusi om advokatyrket i 

Italien följd av Anki Ramberg om advokatyrket i 

Sverige. 

 

 
  

Därefter höll den italienske advokaten Giacomo 

Maria Cremonesi föredrag om ”Human Rights Due 

Diligence for a Responsible Supply Chain in the 

Fashion Industry” och den italienske advokaten 

Fabrizio Jacobacci om design och varumärkesskydd 

i Italien. 

 

 

 
Dagens utbildingspass avslutades av ett föredrag av 

Business Sweden och Deutche Bank i Milano. 

  

På kvällen avnjöts den årliga galamiddagen på hotel 

Four Seasons. 

 

 
Dagen därpå fortsatte utbildningsdagarna med ett 

föredrag av advokat Ulf Bergquist om EU:s nya 

bodelnings-och arvsförordningar och svensk 

följdlagstiftning följd av Professor Michael Hellners 

föredrag om barnäktenskap respektive 

surrogatföräldrarskap. 
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Bilden är från Volvo Studios där man ser ett av 

bostadstornen, Bosco Verticale (Vertikal Skog) i 

bakgrunden.  

 

Det sista utbildningspasset hölls av advokat 

Massimo Caiazza angående GDPR för advokater 

och inom B2B. 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokat Åsa Bittel 

Advokatfirman Åsa Bittel 

Genève 

  

   

 
 

 

Tack Christer!  

 

Utlandsadvokaten tackar Sveriges advokatsamfunds ordförande Christer 

Danielsson för positiva kommentarer om arrangemanget kring Utlandsdagarna, 
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i sin senaste kolumn i Advokaten, Nr 4 20019 Årgång 85.  

 

                  
 

 

"Om Utlandsavdelningen och Utlandsdagarna"  

 
 

 

 

 

STYRELSEMÖTE I BERLIN  

 

I kalla januari träffades styrelsen för årets första 

styrelsemöte, som hölls i Berlin. Ordförande 

Christina Griebeler hade styrt upp ett trevligt och 

effektivt program där mötet hölls på hennes byrå 

kallans Berlin kontor.  

 

Vi bodde på det historiska hotellet Hotell Oderberger 

som är känt för dess fantastiska bassäng rum, och 

åt måltider på väl utvalda intressanta restauranger. 

 

 
 

 

  
 

 

 

 

Då vi passerade Checkpoint Charlie, den kända 

öppningen mellan Östra och Västra Tyskland, kunde 

vi inte annat än ta en bild! Berlin är en spännande 

stad att utforska på många fronter.  

 

  

 Advokat Astrid Trolle Adams  

Sekreterare Utlandsavdelningen 

 

 

 
  

  
 

 
 

 

FULLMÄKTIGEMÖTE OCH FULLMÄKTIGE MIDDAG 2019  

 

På fullmäktigemötet den 13 juni 2019 fanns flera medlemmar från 
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Utlandsavdelningen på plats i Stockholm. Fullmäktigemiddagen 

hölls traditionsenligt på Operaterassen. Många bra tal framfördes från diverse 

aktörer från rättsväsendet i Sverige, däribland samfundets ordförande Christer 

Danielsson och Sven Unger, samt av en representant från finska 

Advokatförbundet.    

 

 

                           

 

Bilderna nedan visar sittande och tre tidigare ordföranden av styrelsen för 

Utlandsavdelningen; Christina Griebeler, Karl Woschnagg, Massimo Caiazza 

och Pontus Lindfelt, samt avdelningens hedersmedlem Jan Frydman. 

 

                           
 

 
 

 

  

 

ARTIKEL  

 

Utlandsadvokaten har blivit kontaktad av advokat 

Raoul Smitt angående en artikel avseende CFC-

bolag. Artikeln är skriven av advokat Raoul Smitt 

och skattejurist Peter Sundgren. Författarnas 

rättsfallshänvisningar kan vara av särskilt stort 

intresse för Utlandsavdelningens medlemmar.  

 

  

EU:s ovan nämnda direktiv angående CFC är 

begränsad till att avse endast medlemsstaternas 

bolag med kontrollerade (dotter)bolag i 

lågskatteländer. Den svenska CFC-lagstiftningen, i 

överensstämmelse med vad som för övrigt redan 

gällt sedan tidigare, omfattar emellertid även 

svenska fysiska personer som äger lågbeskattade 
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"Svart-, vit-, eller grålistade - 

deklarationsplikt och 

beskattning av CFC-bolag och 

truster i Sverige" 

I Dagens Juridik förra året skrev vi om kommande 

förändringar av CFC-beskattning (Dagens Juridik 

2018-02-20). 

I enlighet med direktiv från EU har Sverige nu, 

med ikraftträdande den 1 januari 2019, anpassat 

tidigare gällande bestämmelser i inkomstskattelagen 

om beskattning av så kallade CFC-bolag -

 Controlled Foreign Corporation. 

Direktivet omfattar de minimikrav som EU 

uppställer om hur medlemsstaternas CFC-

lagstiftning skall bestämmas. 

Med CFC-beskattning - 39 a kap. 

inkomstskattelagen (1999:1229), IL - avses kortfattat 

att i Sverige skattskyldiga personer som har 

ett kontrollerande innehav av aktier i 

ett lågbeskattat utländskt bolag skall beskattas 

löpande i Sverige för bolagets inkomster. 

Med kontrollerande innehav förstås ett innehav av 

25 procent eller mer av bolagets aktiekapital eller 

röster. 

Med låg beskattning avses att skatten som det 

aktuella utländska bolaget betalat på sin där 

beräknade inkomst är lägre än 55 procent av den 

svenska skatt som ett svenskt bolag skulle ha 

betalat om detta bolag bedrivit verksamheten. 

Denna hypotetiska skatt skall baseras på den vinst 

som beräknas enligt svenska regler för 

inkomstbeskattning med de specifika avvikelser som 

därutöver anges i 39 a kap. IL. 

Med den svenska bolagsskatt som för närvarande 

gäller på 21,4 procent, skall således med en låg 

skatt i det aktuella landet förstås en skatt som är 

lägre än 11,77 procent. 

För att underlätta tillämpningen av CFC-reglerna 

finns, i en särskild bilaga till 39 a kap. IL, 

en kompletterande förteckning över alla länder i 

världen och som indelar bolag i tre kategorier: 

Länder vars bolag aldrig skall CFC-beskattas - Vita 

bolag utomlands.

EU:s direktiv som ovan redan nämnts utgör endast 

ett minimikrav. Det finns således inget som i princip 

hindrar en medlemsstat att utvidga sin CFC-

beskattning även till andra skattesubjekt. 

Norges CFC-lagstiftning, för att ta ett 

exempel, omfattar även utländska (icke-

inkorporerade) truster, något som för övrigt 

rekommenderas i OECD:s avgivna förslag om 

införande av CFC-regler i denna organisations 

projekt om BEPS - Base Erosion and Profit Shifting. 

Sådana truster förvaltar notoriskt avsevärda 

förmögenhetstillgångar, vilket bland annat 

avslöjades i Panama- och Paradispapprena. 

Frågan om uppgifts/deklarationsskyldighet 

avseende tillgångar i utlandet är något som kan 

sägas vara central vid all planering av internationella 

ägandestrukturer. 

I Sverige råder som bekant en obegränsad 

skattskyldighet och därav följande uppgifts- och 

deklarationsskyldighet beträffande alla skattepliktiga 

inkomster varifrån de än härrör. Genom att lämna 

sådana upplysningar framgår normalt även vilken 

tillgång som genererat inkomsten. Detta medför 

naturligtvis att skattemyndigheterna kan begära 

ytterliga nödvändiga upplysningar om dessa 

tillgångar. 

 

Genom avskaffandet av förmögenhets- och 

gåvoskatteskyldigheten finns inte längre på grund 

därav något krav att utan anmaning upplysa 

skattemyndigheterna om förmögenhetstillgångar 

eller var de är investerade. Så länge en tillgång, 

vare sig den är placerad i Sverige eller utlandet, inte 

ger upphov till någon inkomst för innehavaren finns 

således ingen skyldighet att deklarera innehavet 

därav. Kontrollmöjligheterna av 

förmögenhetsöverföringar från Sverige till utlandet 

har således väsentligt minskat. 

Frånvaron av gåvoskatt gör det också möjligt att 

benefikt överföra förmögenhet till utländska truster 

som inte träffas av vår CFC lagstiftning eftersom 

sådana truster inte har några delägare utan utgör 

självständiga juridiska personer. 

För att i Sverige skattemässigt bryta äganderätten i 



9

listan. 

Länder vars bolag alltid skall CFC-beskattas (om 

skatten är låg) - Svarta listan. 

Länder där vissa typer av bolag som 

huvudsakligen bedriver olika typer 

av passiv verksamhet skall CFC-beskattas (om 

skatten är låg) - Gråa listan. 

Vad gäller frågan om passiv inkomst i CFC-

sammanhang gäller sedan tidigare att detta skall 

omfatta ”bank-, försäkrings- och finansieringsrörelse 

och annan finansiell verksamhet”. 

Frågan som uppkom i förhandsbeskedet 2008 ref. 

11 avsåg huruvida uttrycket ”annan finansiell 

verksamhet” kunde anses omfatta” även inkomst av 

förvaltning/hantering av immateriella tillgångar som 

patent, licenser, varumärken m.fl. som bedrevs i ett 

lågbeskattat bolag i Schweiz. Rättsnämnden 

svarade ja på frågan men regeringsrätten svarade 

nej. 

Med hänsyn till den allvarliga skattebaserodering 

som detta befarades ge upphov till vad gäller flera 

av våra storbolags existerande och eventuellt 

förestående etableringar av lågbeskattade patent 

och varumärkeshanterande bolag i utlandet uppdrog 

den dåvarande alliansregeringen åt Skatteverket att 

skyndsamt inkomma med förslag till förändring av 

CFC-lagstiftningen för att stoppa sådan 

skatteplanering. 

Förslag härom lämnades av Skatteverket redan 

2010 och samtidigt uppdaterades listan i bilagan till 

kompletteringsregeln. 

Detta ledde till att bland annat Belgien, Cypern, 

Irland, Luxemburg, Nederländerna och Ungern kom 

att tas bort från kompletteringsregeln när det gäller 

lågbeskattade passiva inkomster. Inte förrän nu, nio 

år senare, och först genom direktiv från Bryssel, har 

vår lagstiftare infört CFC-beskattning som gäller för 

alla bolag som bedriver lågbeskattad passiv 

verksamhet i vår omvärld. 

En fråga som uppkommer är i vilka situationer ett 

CFC-bolags inkomster utan anmaning skall 

deklareras av aktieägaren i Sverige. 

Klart är att deklaration om CFC-beskattning aldrig 

behöver avges beträffande kontrollerade vita bolag 

en sådan situation krävs att gåvogivaren

oåterkalleligt vid bildandet av trusten avskär sig all 

ägande- och besittningsrätt till egendomen ifråga. 

Detta kan ofta vara svårt att konstatera på grund av 

de ofta snåriga relationer som uppkommer i 

förhållande till trustens förvaltare och genom 

sidoavtal, letter of wishes etc. Ibland kan också 

trustens beneficiärer öva inflytande på dess 

förvaltning. 

Vad ovan sagts leder naturligtvis också till 

möjligheten att benefikt överföra lågbeskattade 

utländska bolag till utländska truster och därmed 

undgå CFC-beskattning.  

 

Generellt är kännedomen om och acceptansen i 

Sverige av rättsfiguren utländska truster svag, 

främst beroende på dessa juridiska subjekts 

varierande och speciella natur och egenskaper vilket 

gör dem svåra att ’infoga’ i vårt och andra 

kontinentaleuropeiska juridiska system. 

En engelsk skatterådgivare uttryckte en gång 

saken sålunda: ”The trust, in half the world, is 

unknown and indispensable in the other half". 

Den svenska ”restriktiva” inställningen till truster 

vid den skatterättsliga bedömningen framgår bland 

annat av ett sent och uppmärksammat avgörande: 

Kammarrätten i Stockholms dom 2019-04-05 i mål 

5531-5538-18 respektive Kammarrätten i 

Stockholms dom 2019-04-01 i mål 4032-4036-18, 

10578-18. 

Det finns en internationell konvention om 

erkännande av truster (Convention on Law 

Applicable to Trusts and on their Recognition, Haag 

1985) men denna är inte undertecknad av Sverige. 

Det finns inga tillförlitliga uppgifter om 

omfattningen av de belopp som ägs/förvaltas i 

utländska bolag eller truster utomlands. Genom 

avslöjandena bl.a. i de så kallade Panama- och 

Paradispapprena rör det sig dock om närmast 

ofattbart stora belopp vilka skyddas från insyn. 

Såsom framgår av det ovan anförda har Sverige 

generösa regler för utländska investeringar och 

transfereringar. 

Det finns i sammanhanget anledning att 

uppmärksamma Finansdepartementets betänkande 
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utomlands.   

Beträffande kontrollerade bolag som är svart- eller 

grålistade finns en utbredd (miss)uppfattning att 

CFC-deklaration för dessa bolag bara behöver 

avges om den erlagda utländska skatten understiger 

11,77 procent.  

Denna uppfattning måste emellertid tillbakavisas. 

Inkomsten av alla kontrollerade utländska bolag 

måste deklareras utan anmaning om de är svart- 

eller grålistade enligt 39 a kap. IL. 

Beräkningen av bolagets inkomst måste kunna 

kontrolleras och den utländska skatt som betalts 

måste styrkas för att frågan om CFC-beskattning 

skall slutligen kunna avgöras av 

skattemyndigheterna. Informationsutbyte mellan 

skattemyndigheterna kan bli aktuell. 

  

 

Rapporteringspliktiga arrangemang – ett nytt 
regelverk på skatteområdet” som innebär att alla 

”skattearrangemang” skall anmälas av 

skatterådgivare till Skatteverket – i vart fall torde 

denna skyldighet i någon form komma att gälla 

gränsöverskridande ”skattearrangemang” som syftar 

till lägre skatt (SOU 2018:91). 

Sveriges advokatsamfunds remissvar och skarpa 

kritik av förslaget är dock särskilt tänkvärt. 

     
 

 

 

Artikeln ovan publicerades på Dagens Juridik den 8 maj 2019  

 
 

 

"Svart-, vit-, eller grålistade - deklarationsplikt och beskattning av CFC-bolag 
och truster i Sverige"  

 
 

 

 

Uppmärksamma Utlandsavdelningen på (miss)bruk av advokattiteln 

  
 

 

Styrelsen i utlandsavdelningen har uppmärksammats på att ledamöter i utlandsavdelningen har problem 

med dels ambassaders/konsulaters sk. advokatlistor där både svenska och utländska advokater anges 

under rubriken ”advokat”, dels med svensktalande utländska advokater obehöriga användning av den 

skyddade titeln ”advokat” i marknadsföring mot svenska klienter. 

  

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 
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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: 

 

Victor Sand Holmberg, Bryssel, Belgien 
 

 
 

 

VICTOR SAND HOLMBERG 

 

Merparten av de senaste fyra åren har jag levt i 

Bryssel – Europas huvudstad. 

 

Som Brysselbo är jag van vid att försvara stadens 

anseende. Folk som aldrig har bott här förknippar 

staden med dåligt väder, kaotiska stadsmiljöer, 

byråkrati, tveksam sophantering – och kanske värst 

av allt – terrorism. Folk som varit bosatta här och 

upplevt allt staden och regionen erbjuder har 

däremot ofta en omvänd bild. Det är sällan man 

träffar någon som varit bosatt i Bryssel som inte har 

varma minnen av staden. Dessa människor 

förknippar istället Bryssel med en dynamisk miljö, 

både karriärmässigt och socialt. 

 

Bryssel erbjuder ett rikt uteliv och kulturliv, 

restauranger i världsklass, en tillgänglig 

bostadsmarknad, förvånansvärt vacker arkitektur – 

och kanske framför allt – en mer avslappnad och 

spontan vardag där kontinentala vanor inte är att 

underskatta. Bryssel är även en mycket bra 

startpunkt för att upptäcka Europa. Paris, London 

och Amsterdam ligger bara en kort tågresa bort. 

 

Så vad har fört mig till Bryssel – och vad tycker jag 

egentligen om staden? De senaste fyra åren har jag 

 

 

Konkurrensrätten tilltalar mig eftersom det är ett 

mycket dynamiskt rättsområde som ständigt 

utvecklas i takt med ekonomi, politik, och samhället i 

stort. Denna utveckling sker framför allt här i Bryssel 

och det är därför ovärderligt för en advokat inriktad 

på konkurrensrätt att vara på plats. 

 

Bryssel ger en möjlighet att till fullo ta del av den 

internationella dimensionen som konkurrensrätten 

erbjuder och att vara i händelsernas centrum där - 

och när - besluten fattas. 

 

Även om Bryssel har sina egenheter så trivs jag 

mycket bra och rekommenderar er varmt att besöka 

staden för att bilda er en egen uppfattning.  

 

Jag ser fram emot att träffa er i Utlandsavdelningen!  

 

Victor Sand Holmberg  |  Associate, Advokat 

MANNHEIMER SWARTLING 
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arbetat med konkurrensrätt och EU-rätt på 

Mannheimer Swartling. Merparten av denna tid har 

jag spenderat på vårt Brysselkontor, men jag har 

även hunnit med ett secondment på vårt 

huvudkontor i Stockholm och hos klient. 

 

På Mannheimer Swartling arbetar jag bland annat 

med kartellutredningar, förvärvsanmälningar, 

antidumpningsfrågor och konkurrensrättsliga 

domstolsprocesser. Jag företräder klienter både 

inför Europeiska kommissionen, EU domstolen och 

nationella myndigheter. 
 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

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 
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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.  
 

 

 

 

 

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    

  

 

 

 
 

 

Redaktör 

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

c/o LOGOS, Paternoster House, 65 St Paul'sChurchyard, London EC4M 8AB, Storbritannien 

 

Utlandsadvokaten 
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