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Jäv. Varning tilldelad. 
 
Bakgrund 
 
X tillhör minoritetsaktieägarna i Y (Bolaget), ett familjebolag med ca 1000 anställda och 
1,8 miljarder kronor i omsättning. En aktieägartvist har uppstått inom ägarkretsen, där en 
majoritet och minoritet utkristalliserats. A har i stor omfattning och under flera års tid 
företrätt Bolaget i bolagsrättsliga angelägenheter.   
 
Vid en extra bolagsstämma den 3 april 2006 ombads A av styrelsen i Bolaget att närvara i 
egenskap av företrädare för Bolaget. Vid bolagsstämman skulle ett granskningsyttrande 
som bl. a riktade betydande kritik mot A sätt att upparbeta kostnader för Bolaget 
framläggas.  
 
Minoritetsaktieägarna motsatte sig att A skulle närvara. En omröstning företogs och vid 
denna beslutade bolagsstämman att A inte skulle tillåtas närvara i egenskap av ombud för 
Bolaget. Efter en kortare ajournering meddelade A att han inte längre företrädde Bolaget. 
I stället ämnade han närvara på stämman i egenskap av biträde till Z, som i sin tur 
närvarade på stämman i egenskap av ställföreträdare åt aktieägaren P.  
 
Anmälan 
 
X har i en skrivelse inkommen till Advokatsamfundet den 26 april 2006 anmält A och i 
huvudsak anfört följande. Det torde vara uppenbart för en erfaren advokat som A att 
risken för intressekonflikt var överhängande i den uppkomna situationen, särskilt i ljuset 
av att det granskningsyttrande som behandlades vid stämman kritiserade A för att inte 
kunna skilja på Bolagets och aktiemajoritetens intressen. 
 
P företräddes vid stämman av Z, som i sin tur säljer omfattande tjänster till Bolaget, och 
även han var föremål för kritik i granskningsyttrandet. P har genom Z konsekvent röstat 
med aktiemajoriteten.  
 
A har ingående erfarenhet av aktiebolag och aktiebolagslagens bestämmelser. Det var 
därför inte frågan om ett tillfälligt handlande, eller oaktsamhet, utan ett uppsåtligt 
agerande från A:s sida.  
 
Konsekvenserna av A:s agerande är synnerligen allvarliga, dels på grund av de mycket 
stora värden som står på spel, dels på grund av den oansvariga nonchalans A visat i 
samband med ett betydelsefullt förtroendeuppdrag.  
 
Z är en erfaren jurist och hans behov av ett biträde vid bolagsstämman är svårt att se. Inget 
annat syfte fanns med manövern än att kringgå det lagrum aktieminoriteten åberopade då 
de vill utesluta A från bolagsstämman.  
 
Advokatens yttrande 
 
A har i infordrat yttrande bestritt att han åsidosatt sina plikter som advokat. Han ombads 
av Bolagets styrelse att närvara på bolagsstämman. Efter genomförd omröstning blev han 
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ombedd att lämna lokalen. Han tillfrågades då av Z om han kunde åta sig uppdraget som 
biträde åt denne och att i denna egenskap närvara vid stämman. Z i sin tur närvarade på 
stämman i egenskap av ställföreträdare åt aktieägaren P. Efter samråd med den av 
stämman utsedde ordföranden, advokaten B, åtog han sig detta uppdrag. 
 
Vid stämman framställde X genom biträde/ombud frågor till honom rörande Bolagets 
angelägenheter. Eftersom hans närvarorätt endast grundade sig på hans ställning som 
biträde åt Z var han beredd att svara på frågorna först efter att han erhållit tillstånd från 
stämman. Stämman lämnade klartecken. 
 
Nämndens bedömning och beslut 
 
A var personligen berörd av granskningsyttrandet och borde därför inte ha accepterat att 
närvara när detta behandlades. Bolagsstämmobeslutet leder till samma slutsats. 
 
A:s tidigare engagemang för bolaget har skapat en lojalitet mot samtliga aktieägare. Han 
borde därför inte ha biträtt Z. 
 
A:s handlande innebär att han allvarligt åsidosatt god advokatsed.  
 
På grund härav tilldelar nämnden A varning enligt 8 kap. 7 § andra stycket 
rättegångsbalken. 
 
 


