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Jäv genom sommarnotarie och uthyrd jurist. Erinran. 
 
 
Bakgrund 
 
Advokat A är delägare i Advokatbyrå I. Bolag X, företräds i ärendet av advokaterna V och 
W, som båda är delägare i Advokatbyrå II. Bolag X, som är ett elnätsföretag, hade tidigare 
firman Y och var fram till början av juni 2015 ett helägt dotterbolag i Z-koncernen, M-
land. (I beslutet används ofta den tidigare firman ”Y” som namn på bolaget oavsett vilken 
tidpunkt som avses.) 
 
Under åren 2006–2009 bytte Bolag Y ut hela sin ”mätarpopulation” med anledning av den 
s.k. mätarreformen (med krav på månadsvis avläsning och debitering grundad på faktisk i 
stället för preliminärt beräknad förbrukning). Omkring ⅔ av Bolag Y:s nya mätare 
levererades av Bolag B med säte i K-land. Under år 2010 informerades Bolag Y av ett 
annat elnätsföretag om att det fanns ett fel i de av Bolag B levererade elmätarna. I slutet 
av 2011 påkallade Bolag Y skiljeförfarande mot Bolag B. I november 2014 meddelades 
skiljedom. I domen fastställdes att Bolag B brutit mot parternas avtal i vissa avseenden 
och att mätarna inte är i avtalsmässigt skick då mätarna bl.a. avviker från ett antal 
garantier i det omtvistade avtalet. Efter att skiljedomen meddelats har Bolag Y vidtagit 
vissa ytterligare utredningar som ett led i förberedelserna inför nästa skiljeförfarande mot 
Bolag B avseende de påföljder Bolag Y kommer att göra gällande med anledning av de 
numera fastställda avtalsbrotten m.m. Förfarandet kommer bl.a. att röra ett krav på 
omleverans av samtliga omtvistade elmätare och en beloppsmässig ersättning som 
överstiger en miljard kronor. 
 
Den 23 juni 2015 tog A kontakt med V och meddelade att Bolag B numera företräds av 
engelska Advokatbyrå III och A. A nämnde vid samtalet att den planerade överlåtelsen av 
Bolag Y nu genomförts och ville förhöra sig om Bolag Y:s planer avseende tvisten. V bad 
att få återkomma. Den 25 juni meddelade Bolag Y att Advokatbyrå I inte kan företräda 
Bolag B i tvisten mot Bolag Y och begärde bekräftelse på att Advokatbyrå I skulle 
frånträda uppdraget. Den 1 juli meddelade A att Advokatbyrå I inte kommer att frånträda 
uppdraget. 
 
 
Anmälan 
 
Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 7 juli 2015, avser att A åsidosatt god 
advokatsed genom att trots att det föreligger intressekonflikt företräda Bolag B i tvist med 
Bolag Y och vägra att omedelbart frånträda uppdraget. 
 
Intressekonflikt på grund av ”smittoregeln” m.m. 
 
P är biträdande jurist, s.k. associate, hos Advokatbyrå I. Hon var under sommaren 2012 
anställd som sommarnotarie i Advokatbyrå II:s tvistlösningsgrupp i ca 8 veckor. Hon var 
då juridikstuderande och ännu inte jur. kand. I samband med detta arbetade P med tvisten 
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mellan Bolag Y och Bolag B. P registrerade 55 timmars arbete avseende tvisten i 
Advokatbyrå II:s tidrapporteringssystem. Hon arbetade således minst 55 timmar med 
tvisten under sin tid som sommarnotarie hos Advokatbyrå II:s processgrupp. 
Erfarenhetsmässigt noterar sommarnotarierna inte all sin tid varför det är sannolikt att det 
egentliga arbetet omfattade ytterligare tid. 
 
I samband med att P påbörjade sitt arbete fick hon en redogörelse för tvisten och Bolag 
Y:s taktiska överväganden i samband med denna, t ex varför Bolag Y inledde med att 
framställa fastställelseyrkanden i stället för fullgörelseyrkanden. P:s arbete innefattade 
bland annat att granska stridiga och ostridiga uppgifter i processmaterialet (inför 
upprättande av bevisuppgift). Såvitt nu är av intresse ska även särskilt framhållas att P:s 
arbete även innefattade att utreda frågor avseende påföljder enligt CISG (dvs. den 
tillämpliga lagen på det omtvistade köpeavtalet) m.m. Arbetet omfattade med andra ord 
frågor som har direkt betydelse för nästa fas i tvisten, dvs. för det skiljeförfarande som 
Bolag Y nu kommer att inleda avseende påföljder. 
 
P:s arbete och den information hon fått inom ramen för sitt arbete med tvisten avser 
således frågor som även är aktuella och relevanta i nästa fas av tvisten, vilken kommer att 
initieras inom kort och vilken således kommer att röra de påföljder som Bolag Y gör 
gällande i anledning av de avtalsbrott och garantiavvikelser m.m. som fastslagits i 
skiljedomen. Vidare hade P under hela sin tid som sommarnotarie i Advokatbyrå II:s 
processgrupp full tillgång till hela Advokatbyrå II:s elektroniska 
dokumenthanteringssystem, vari alla dokument avseende det aktuella ärendet 
kontinuerligt och omedelbart sparas. Hon hade alltså full tillgång till bland annat hela 
Advokatbyrå II:s akt avseende tvisten mellan Bolag Y och Bolag B, inklusive exempelvis 
olika promemorior och presentationer avseende tvisten som upprättats av såväl 
Advokatbyrå I som Bolag Y. P har således under sin tid i Advokatbyrå II:s processgrupp 
arbetat i och haft omfattande befattning med det aktuella ärendet. Vidare fick hon under 
sin tid som sommarnotarie i Advokatbyrå II:s processgrupp förtrolig information om 
ärendet och hade hela tiden tillgång till ytterst känslig och konfidentiell information om 
ärendet. 
 
Av punkten 3.2.1 i Vägledande regler om god advokatsed (VGA) följer bland annat att en 
advokat inte får anta ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt eller beaktansvärd 
risk för sådan, samt att intressekonflikt föreligger bland annat om advokaten tidigare har 
biträtt motparten i saken (punkten 1) eller om det finns risk för att kunskap som omfattas 
av advokatens tystnadsplikt kan ha betydelse i saken (punkten 4). Av den så kallade 
smittoregeln i punkten 3.5 i VGA följer att intressekonflikt för annan i den byrå eller den 
byrågemenskap där en advokat är verksam normalt utgör intressekonflikt även för 
advokaten. 
 
I förevarande fall föreligger en uppenbar intressekonflikt för P. För henne råder helt klart 
såväl sakjäv enligt bestämmelsen 3.2.1 punkt 1 i VGA som intressekonflikt enligt punkten 
4 i samma bestämmelse, dvs. med hänsyn till klients sekretessintresse. Vidare har hon en 
uppenbar kvarvarande lojalitetsplikt gentemot Bolag Y och har intressekonflikt även av 
det skälet. Enligt smittoregeln utgör intressekonflikten för P en uppenbar intressekonflikt 
även för A. Det ska i sammanhanget särskilt noteras att i Advokatsamfundets egen 
kommentar till det undantag som finns till smittoregeln sägs följande: 
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”En absolut förutsättning för undantagsregelns tillämpning är då att den övergående 
advokaten i sin verksamhet på den gamla byrån inte haft någon befattning med eller 
annars fått förtrolig information om det aktuella uppdraget och att intressekonflikten för 
den advokatens del helt betingats av jävssmitta från annan på den gamla byrån”  
Som redogjorts för ovan har P haft omfattande befattning med ärendet och utfört minst 
55 timmars arbete i ärendet. Som också nämnts fick hon under sin tid som sommarnotarie 
förtrolig information om ärendet och hade hela tiden tillgång till ytterst känslig och 
konfidentiell information om ärendet. Redan med hänsyn till detta är det uppenbart att 
intressekonflikt föreligger för A och att undantaget från smittoregeln inte är tillämpligt. 
 
I A:s e-mail av den 1 juli 2015 (aktbil. 7) uppger A att P ”inte har något som helst minne 
av varken tvisten, parterna eller för den delen vilka eventuella arbetsuppgifter hon skulle 
ha utfört”. Påståendet är givetvis helt irrelevant vid bedömningen av om A har 
intressekonflikt, vilket framgår av advokatsamfundets egna kommentarer till VGA. Det 
ska även framhållas att påståendet inte är trovärdigt med hänsyn redan till följande. Den 
nu aktuella tvisten är en av de mest omfattande tvisterna som handläggs av Advokatbyrå 
II:s tvistlösningsgrupp. Ärendet har pågått sedan år 2010. Tvisten rör köprättsliga frågor 
avseende elmätare som installerats i hushåll över hela Sverige (såsom om Bolag B begått 
avtalsbrott, om mätarna är avtalsenliga och nu vilka påföljder Bolag Y har rätt till). Vidare 
överstiger tvisteföremålets värde en miljard kronor (även detta var känt för P när hon 
arbetade i Advokatbyrå II:s tvistlösningsgrupp). Det är uppenbart att ett mål av den här 
typen är mycket intressant för en sommarnotarie i en tvistlösningsgrupp att arbeta med.  
  
Jäv på grund av lojalitets- och sekretesshänsyn 
 
Advokatbyrå I är en nordisk advokatbyrå med kontor i I-stad, J-stad och L-stad. 
Verksamheten mellan de olika kontoren är integrerad. Av Advokatbyrå I:s hemsida 
framgår bland annat att ”Ensuring that our Swedish offices and offices in M-land are 
seamlessly integrated is a major priority for us”. Såvitt känt råder nära relationer mellan 
Bolag Y i M-land och Advokatbyrå I, vilket A också bekräftar i sitt e-mail av den 1 juli 
2015, där A bland annat uppger att ”Advokatbyrå I (i M-land) arbetar med Bolag C”. 
Arbetet avseende försäljningen av Bolag Y påbörjades kring mitten av 2013. Bolag Y var 
då ett helägt dotterbolag till Bolag D AB (som var ett rent holdingbolag). Bolag D AB var 
ett helägt dotterbolag till Bolag C. Försäljningen slutfördes den 1 juni 2015. Försäljningen 
av Bolag Y torde vara en av de största affärerna i Norden under senare år. Köpeskillingen 
uppgick till motsvarande cirka 60 miljarder kronor. 
 
E är senior associate, dvs. senior biträdande jurist, vid Advokatbyrå II:s kontor i I-stad. E 
har till 50 % varit på så kallat secondment hos Bolag C sedan den 12 januari 2015 
samtidigt som han hela tiden har varit anställd hos Advokatbyrå I (vilket även framgår av 
A:s e-mail av den 1 juli 2015). Enligt uppgift kommer detta secondment att upphöra inom 
kort (om det inte redan har upphört). Det framgår inte av Advokatbyrå I:s hemsida att E på 
halvtid är på secondment hos Bolag C. Däremot framgår det att han har varit visiting 
lawyer hos Bolag Y 2011. E har varit aktivt involverad i arbetet med överlåtelsen av 
Bolag Y. Såvitt Bolag Y kunnat utreda sträcker sig detta arbete i vart fall under perioden 
januari 2015 till och med juni 2015. Genom sitt arbete har E fått synnerligen ingående 
kännedom om Bolag Y:s affärsverksamhet och ekonomiska förhållanden. Stora delar av 
denna information är av ytterst konfidentiell natur och endast känd av en mycket 
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begränsad krets av befattningshavare hos Bolag Y. I samband med överlåtelsen av 
Bolag Y var det för Bolag Y:s fortsatta verksamhet nödvändigt att ingå ett antal 
koncerninterna avtal mellan Bolag Y och andra Bolag inom Y-gruppen, så kallade TSA-
avtal (Transitional Services Agreements).  
 
Det är inte fråga om några ”tillfälliga och sidoordnade avtal” som A påstår i sitt e-mail av 
den 1 juli 2015. Avtalen reglerar i stället frågor som rör delar av Bolag Y:s 
kärnverksamhet och är således av avgörande betydelse för att trygga Bolag Y:s 
verksamhet även efter det att Bolaget upphört att vara en del av Y-koncernen. Avtalstiden 
är upp till fyra år. Redan kännedom om dessa avtal ger synnerligen betydande insikter i 
delar av Bolag Y:s kärnverksamhet. Avtalen rör t.ex. frågor avseende ”Business 
Intelligence” och ”Data Warehouses”, dvs. frågor avseende lagring, processande och 
hantering av väsentlig information i verksamheten och – såvitt särskilt nu är av intresse – 
frågor kring hantering av avläsning av kundernas mätarvärden och så kallad ”hedging” av 
nätförluster. Huvudansvariga för slutförande av dessa TSA-avtal var E och F, Bolag Y. F 
är den person inom Bolag Y som är huvudansvarig för arbetet med den nu aktuella tvisten 
mellan Bolag Y och Bolag B. F är också en av de personer som ger instruktioner till 
Bolag Y:s ombud i tvisten mot Bolag B och en person som Bolag Y:s ombud haft (och 
alltjämt har) löpande och omfattande kontakter med i ärendet. E och F har tills helt 
nyligen haft tämligen omfattande kontakter med anledning av överlåtelsen av Bolag Y.  
 
Såvitt kunnat utredas har E deltagit i minst tre så kallade TSA-möten med potentiella 
köpare till Bolag Y. Vid dessa möten har de aktuella avtalen presenterats för potentiella 
köpare och köparna har beretts tillfälle att ställa frågor kring avtalen och de olika TSA-
arrangemangen, som således fortsatt kommer att gälla även efter överlåtelsen. Dessa 
möten har förberetts av E. Inom ramen för dessa förberedelser har E träffat, förutom F, 
Bolag Y:s verkställande direktör, G och I (Head of Projects & IT). Vid förberedelserna har 
E lämnat detaljerade instruktioner till Bolag Y:s företrädare hur olika frågor etc., från 
potentiella köpare angående dessa TSA-avtal skulle hanteras. E har således de facto till 
helt nyligen lämnat rådgivning till Bolag Y när detta var ett dotterbolag i Y-koncernen.  
 
Det ska även framhållas att samtliga företrädare för Bolag Y som haft kontakt med E har 
uppfattat att E lämnade råd i egenskap av advokat hos Advokatbyrå I. Det ska även 
framhållas att sidorna i TSA-avtalen har signerats av E. Såvitt vidare kunnat utredas har E 
även deltagit i en av tre så kallade management presentations. Management presentations 
har hållits av olika företrädare (på hög nivå) för Bolag Y i närvaro av representanter för Y-
koncernen, säljarsidans rådgivare och representanter för de potentiella köparna och deras 
rådgivare. Inför dessa presentationer upprättades en PowerPoint-presentation om cirka 
100 ”slides”. Denna bygger i sin tur på ett omfattande så kallat information memorandum 
rörande Bolag Y. Förutom att representanter från Bolag Y har föredragit PowerPoint-
presentationen vid management presentations har nu nämnda handlingar funnits fysiskt 
tillgängliga (dvs. i pappersform) för samtliga mötesdeltagare. E har alltså haft tillgång till 
dessa handlingar, inklusive information memorandum. Den information som lämnats vid 
dessa management presentations innehåller omfattande, detaljerad och känslig 
information om Bolag Y:s kärnverksamhet och ekonomiska förhållanden. Det är fråga om 
sådan detaljerad och känslig information som advokater mycket sällan får tillgång till i 
fråga om sina klienter. Endast ett fåtal personer inom Bolag Y har fått tillgång till denna 
information. Informationen har innefattat och rört frågor med anknytning till de 
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anläggningstillgångar m.m. – inklusive Bolag Y:s mätarbestånd – som används i Bolag Y:s 
verksamhet. All denna information har således E haft tillgång till och tagit del av. Det är 
därutöver mycket sannolikt att E även deltagit vid andra möten samt formella och 
informella diskussioner rörande Bolag Y. I sammanhanget kan noteras att Bolag Y, trots 
sin begäran om sekretess i förhållande till A, mot bakgrund av det brev Bolag B tillställt 
Bolag Y, ser sig förhindrat att redogöra för hur information såvitt avser den aktuella 
tvisten hanterades i samband med transaktionen. 
 
Arbetet avseende transaktionen har vidare varit så omfattande och intensivt att det 
upparbetats en personlig relation mellan E och särskilt F vid Bolag Y. Genom dessa 
kontakter har E givetvis också fått kännedom om G:s och F:s personlighet och 
förhållningssätt. Såväl G som F hördes under det tidigare skiljeförfarandet och kommer 
sannolikt att höras även inom ramen för det kommande förfarandet. Oavsett om E faktiskt 
deltagit i diskussioner som direkt rört tvisten kan det med hänsyn till ovanstående 
konstateras att E inom ramen för sitt uppdrag fått tillgång till sådan omfattande, detaljerad 
och känslig information om Bolag Y som en advokat mycket sällan får tillgång till i fråga 
om ett klientbolag och, givetvis, aldrig om ett motpartsbolag.  
 
Även om det skulle förhålla sig så att E inte deltagit i någon diskussion där tvisten 
omnämns har denne fått tillgång till information som både direkt och indirekt kan ha 
anknytning till eller betydelse för den tvist som föreligger mellan Bolag Y och Bolag B. 
Till detta kommer att sådan omfattande, detaljerad och känslig information som E fått 
tillgång till är av sådan art att den typiskt sett kan ha betydelse för de taktiska och 
processuella överväganden som alltid sker inför förberedelse av en tvist och utförandet av 
denna och en eventuell förhandlingssituation mellan parterna (där E även kan utnyttja sin 
personliga kännedom om Bolag Y:s företrädare).  
 
E:s uppdrag för Bolag C inom ramen för sitt secondment hos Bolag C (samtidigt som han 
är anställd hos Advokatbyrå I) har pågått fram till början av juli månad (och pågår således 
möjligen alltjämt). Eftersom Advokatbyrå I kontaktade V den 23 juni 2015 har 
Advokatbyrå I/A således accepterat uppdraget för Bolag B mot Bolag Y samtidigt som E 
haft ett pågående uppdrag för Bolag C. Rimligen erhöll och accepterade Advokatbyrå I 
också uppdraget för Bolag B en god tid innan denna kontakt och innan den så kallade 
”closingen” ägde rum (den 1 juni 2015), dvs. under en tid då Bolag Y alltjämt var ett 
dotterbolag i Y-koncernen.  
 
Mot bakgrund av det uppdrag som E utfört även för Bolag Y:s räkning (genom att 
instruera företrädare för Bolag Y hur man skulle agera i möten med potentiella köpare 
m.m.) och all den detaljerade och känsliga information E erhållit inom ramen för sitt 
uppdrag, är det ur lojalitets- och sekretesshänseende uppenbart att det föreligger en 
intressekonflikt för E och att denne således inte kan åta sig uppdraget att företräda Bolag 
B mot Bolag Y. Därmed kan inte heller någon annan advokat hos Advokatbyrå I företräda 
Bolag B i tvisten. Det föreligger således intressekonflikt även för A. Med hänsyn till att en 
uppenbar intressekonflikt föreligger för A som innebär att han har varit skyldig att avböja 
uppdraget att företräda Bolag B måste A enligt bland annat bestämmelsen i 3.4.1 i VGA 
genast frånträda uppdraget. Det kan i sammanhanget också noteras att Bolag B:s 
möjlighet att tillvarata sin rätt inte på något sätt kommer att påverkas av att A genast 
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avträder, eftersom Bolag B även företräds av kvalificerade processrättsadvokater hos den 
engelska Advokatbyrån III. 
 
 
Advokatens yttrande 
 
A har i yttrande den 30 juli 2015 förnekat att det skulle finnas en intressekonflikt och 
anfört bl.a. följande. 
 
Biträdande jurist P 
 
Vad gäller P är hon sedan 2013 anställd som biträdande jurist vid Advokatbyrå I:s kontor i 
Stockholm. Hon tillhör verksamhetsgruppen IP/Tech där hon bl.a. arbetar med 
immaterialrätt, data privacy och transaktioner. P har inte under sin tid som biträdande 
jurist hos Advokatbyrå I tillhört tvistelösningsgruppen eller i övrigt arbetat med tvister. 
Sommaren 2012 var P 23 år gammal och studerade juridik vid Stockholms universitet. 
Enligt det arbetsintyg som utfärdats av Advokatbyrå II arbetade P som sommarnotarie 
under perioden 2012-06-11 till 2012-08-03, främst inom Advokatbyrå II:s specialistgrupp 
för Litigation & Dispute. Enligt arbetsintyget biträdde P under sina åtta sommarveckor 
genom arbete med ”diverse löpande juridiska frågor”.  
 
Det påstås i anmälan att P under sommaren 2012 har registrerat 55 timmars arbete i tvisten 
mellan Bolag Y och Bolag B. Det påstås vidare att P fått en redogörelse av tvisten, att hon 
granskat stridiga och ostridiga uppgifter i målet och att hon utrett påföljder enligt CISG. 
Efter att Advokatbyrå II upplyst om P:s praktikperiod hos dem och hennes påstådda 
befattning med tvisten har han utrett saken med henne. Vid samtal med henne har det 
framkommit att hon inte minns vare sig vad tvisten rörde, vilka parterna var (och därmed 
inte heller vilken av parterna som Advokatbyrå II företrädde) eller vad hennes uppgifter 
bestått i. I anmälan påstås att P:s bristande kännedom och minnesbild av saken skulle 
sakna trovärdighet och under alla omständigheter vara irrelevant. Det är uppenbart att vad 
som utgör ett stort, intressant och viktigt ärende för en advokatbyrå inte nödvändigtvis 
upplevs lika intressant och viktigt för en sommarnotarie som då endast utför en ytterst 
begränsad uppgift i det stora sammanhanget. Vidare kan en utredning om det köprättsliga 
påföljdssystemet knappast betecknas som unik utan är tvärtom en tämligen generisk fråga 
som vanligtvis aktualiseras i en mängd kommersiella tvister. Vad andra kollegor på 
Advokatbyrå II påstås komma ihåg avseende P:s arbete saknar relevans i sammanhanget. 
 
I ärendet är fråga om tillämpning av kollegas intressekonflikt enligt VGA 3.5. Enligt 
sagda regel anses vid tillämpning av regel 3.2 intressekonflikt för annan i den byrå där en 
advokat är verksam normalt utgöra intressekonflikt också för advokaten. Frågan är om P 
vid en tillämpning av regel 3.2 skulle anses ha intressekonflikt. Här ska då särskilt noteras 
att P inte är advokat (och därmed inte omfattas av lagstadgad eller advokatetisk 
tystnadsplikt) och att hon vid tidpunkten för sin sommarpraktik hos Advokatbyrå II inte 
ens hade någon juristexamen. Vidare ska noteras att ”saken”, dvs. det skiljeförfarande som 
pågick då P utförde det påstådda arbetet, sedan november 2014 är avgjort genom slutlig 
skiljedom. Det ska vidare beaktas att P:s arbetsinsats varit högst begränsad, att den 
utfördes för tre år sedan och att hon själv inte har något minne av vare sig parterna eller 
vad tvisten rörde. Vidare finns det i 3.5 i VGA ett undantag för den situationen att 
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intressekonflikten uppkommit på grund av kollegas inträde i byrån och dennes 
intressekonflikt uppkommit endast på grund av tidigare kollegors uppdrag. Som framgår 
av Advokatsamfundets egen kommentar till detta undantag är det avgörande för 
undantagsregelns tillämpning huruvida den övergående advokaten haft någon befattning 
med eller annars fått förtrolig information om det aktuella uppdraget (i vilket fall 
undantagsregeln inte skall tillämpas). Det görs dock gällande att varje situationen måste 
bedömas var för sig och utifrån de aktuella omständigheterna i det enskilda fallet. Detta 
innebär att det rimligen måste finnas ett visst kvalifikationskrav vad gäller vilken form av 
befattning med ärendet som advokaten haft och vilken information som advokaten ifråga 
har tillgodogjort sig. I bedömningen bör rimligen också vägas in vilken position 
advokaten har haft i förhållande till ärendet och klienten samt den tid som förflutit sedan 
befattningen skedde och informationen lämnades. Det kan även med fog ifrågasättas, om 
man med begreppet ”kollega” i detta sammanhang skall inkludera en tillfälligt anställd 
sommarnotarie, som rimligen inte kan ha samma slags befattning med eller insyn i ett på 
advokatbyrån förekommande ärende som en advokat eller en anställd biträdande jurist. 
Enligt hans mening kan så inte vara fallet. I sådant fall kunde man lika gärna hävda att en 
sekreterare eller en receptionist skulle medföra motsvarande smittoeffekt. Det är 
uppenbart att detta skulle föra för långt.  
 
I P:s fall kan det konstateras att hon vid tidpunkten inte hade någon juristexamen, att 
hennes befattning med den numera avslutade skiljetvisten var ytterst begränsad, att hennes 
position i förhållande till ärendet och klienten varit i det närmaste helt obetydlig, att hon 
inte har tillgodogjort sig någon information som eventuellt lämnats till henne i samband 
med det påstådda arbetet, att det förflutit tre år sedan hon utförde det påstådda arbetet och 
att den skiljetvist som då var aktuell är avslutad sedan november 2014. Mot bakgrund av 
dessa omständigheter menar han att, för det fall intressekonflikt mot förmodan anses 
föreligga enligt regel 3.2, så är undantaget i 3.5 likväl tillämpligt. 
 
Senior biträdande jurist E 
 
I anmälan görs även till stöd för påstådd intressekonflikt för A gällande dels vissa 
generella påståenden om Advokatbyrå I:s relation till Bolag C, dels mer specifika 
påståenden relaterade till E. Dessa påståenden bemöts i följande avsnitt. Advokatbyrå I 
har kontor i L-stad, I-stad och J-stad. Vid kontoren i M-land arbetar drygt 120 jurister, 
vilket gör Advokatbyrå I till en av M-lands största advokatbyråer. Advokatbyrå I i M-land 
har från tid till annan haft uppdrag för Bolag C. Advokatbyrå I företräder genom A 
Bolag B i en tvist mot Bolag X. Bolag B är inte ett Bolag inom Y-koncernen. Någon 
intressekonflikt för honom föreligger inte redan på grund av dessa fakta. Därutöver ska 
noteras att innan Bolag X såldes (då med firma Bolag Y) var detta ett av många bolag 
inom den mycket omfattande Y-koncernen. Bolag Y var ett dotterbolag till Bolag D som i 
sin tur var ett av många dotterbolag till Bolag C. Y-koncernen, som enligt egen uppgift 
har närvaro i mer än tio olika länder och en omsättning på cirka 4,75 miljarder euro förra 
året, är således ett av Nordens största företag. Som nämnts har Advokatbyrå I i M-land 
från tid till annan uppdrag för Bolag C. Advokatbyrå I har inte uppdrag för 
Bolag X/Bolag Y. Advokatbyrå I i M-land har inte heller genom Bolag C haft någon 
befattning med tvisten rörande Bolag B. Även dessa omständigheter gör att det inte 
föreligger någon intressekonflikt, oaktat det förhållandet att motparten i tvisten  
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– Bolag X – inte längre ingår i Y-koncernen, vilket i sig är tillräckligt för att konstatera att 
någon intressekonflikt inte föreligger.  
 
E är anställd som biträdande jurist på Advokatbyrå I:s kontor i I-stad där han arbetar med 
transaktioner och således tillhör Advokatbyrå I:s M&A-grupp. Sedan den 12 januari 2015 
har E varit till 50 % på s.k. secondment till Bolag C i I-stad där han bistått Bolag C i 
diverse transaktionsarbete. E:s secondment upphörde som planerat per den 30 juni 2015. 
Av Advokatbyrå I:s hemsida framgår också att E under 2015 arbetat som ”visiting lawyer” 
på Bolag Y (M&A Legal). Det ska särskilt framållas att E:s secondment till Bolag C har 
varit helt i enlighet med advokatsamfundet i M-lands etiska regler och rekommendationer. 
Under sin tid hos Bolag C har E erhållit sina rekommendationer direkt från Bolag C och 
således inte från Advokatbyrå I. E har alltså inte arbetat för Bolag X varken före eller efter 
försäljningen. E har inte heller under sin tid hos Bolag C befattat sig med tvisten med 
Bolag B eller i övrigt erhållit någon information som kan antas ha betydelse i saken.  
 
Vad gäller E:s deltagande i att för Bolag C:s räkning avyttra Bolag Y till nya ägare har 
detta uppdrag utförts av E uteslutande i egenskap av utlånad jurist till Bolag C och har 
således inte varit ett uppdrag som registrerats hos Advokatbyrå I. Det ska särskilt noteras 
att Bolag Y i försäljningsprocessen företräddes av egna externa ombud från andra 
advokatbyråer (Advokatbyrå II i Sverige och Advokatbyrå IV i M-land). E:s uppdrag var 
dessutom begränsat till arbete (för Bolag C:s räkning) avseende upprättande av vissa 
avtal, s.k. Transitional Services Agreements (”TSA-avtal”). Enligt uppgift, och som 
framgår av namnet, avsåg dessa avtal viss service (bl.a. IT- tjänster) som Bolag Y åtog sig 
att tillhandahålla Bolag X (och dess kunder) under en övergångsperiod efter försäljningen. 
Varken avtalen eller den information som E därigenom fick tillgång till har någon som 
helst koppling eller relevans i förhållande till tvisten med Bolag B.  
 
Det är tydligt att det ligger i Advokatbyrå I:s intresse att i anmälan överdriva E:s roll och 
inblandning i försäljningen av Bolag Y. Men påståenden som att E skulle ha fått 
”synnerligen ingående kännedom om Bolag Y:s affärsverksamhet och ekonomiska 
förhållanden” eller i övrigt på något sätt varit djupt involverad i affären motsägs av det 
enkla faktum att E inte ens hade tillgång till det datarum som upprättades inför 
försäljningen. Han var inte heller med i Bolag Y:s s.k. ”core deal team” vilket bl.a. innebar 
att E inte deltog vid några överläggningar avseende strategiska frågor i affären och att han 
inte heller var inbjuden till de avstämningsmöten som hölls veckovis så länge projektet 
pågick. Faktum är att E:s inblandning i försäljningen av Bolag Y var begränsad till arbetet 
med ovan nämnda TSA-avtal och dessa har under alla omständigheter inget med 
förestående (eller föregående) tvist att göra. Att E under sin tid hos Bolag C, inom ramen 
för de frågor som ovan nämnda avtal aktualiserade, haft kontakt med de personer inom Y-
koncernen som ansvarade för försäljningen är en naturlig följd av hans arbetsuppgift och 
knappast något som i sig konstituerar jäv for A. Att någon av dessa personer dessutom var 
ansvarig för ett helt annat ärende inom Bolag Y – nämligen tvisten med Bolag B – saknar 
betydelse så länge inte E befattade sig med tvisten eller delgavs relevant information 
härom. Det synes vara ostridigt att E inte har befattat sig med tvisten eller erhållit någon 
relevant information om densamma. 
 
I anmälan framförs också påstående om att samtliga de företrädare for Bolag Y som E 
varit i kontakt med skulle ha uppfattat E som en representant for Advokatbyrå I. Oaktat 
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den eventuella betydelsen av detta påstående ska det noteras att det stod helt klart för 
samtliga på Bolag C att E under sitt secondment tog instruktioner endast från dem, och då 
primärt från Bolag Y:s M&A-chef J som också var E:s tilldelade mentor. Vad gäller E:s 
skriftliga kommunikation med företrädarna för Bolag Y så har denna skett (med något 
enstaka undantag) från den dator och det email-konto som tillhandahållits E av Bolag C 
(som således är en Bolag Y:s email-adress där det även framgår att E är en inlånad jurist). 
Mot bakgrund av dessa fakta måste påståendets riktighet starkt ifrågasättas. E har under 
sitt secondment hos Bolag C närvarat vid en management presentation för potentiella 
investerare, dock inte den där den slutliga köparen deltog. E deltog i mötet i egenskap av 
observatör for Bolag C:s räkning, något som han också uttryckligen tydliggjorde för alla 
närvarande. Tvisten nämndes inte heller i detta sammanhang och för övrigt inte heller i det 
material som fanns tillgängligt infor denna presentation. Att materialet eventuellt skulle 
innehålla en redogörelse av Bolag Y:s anläggningstillgångar innebar inte att någon 
relevant information med bäring på tvisten har lämnats i detta sammanhang. Tvärtom 
förefaller det vara så att all information om tvisten hölls helt utanför 
försäljningsprocessen, eller i vart fall inom en mycket begränsad krets i Bolag C:s och 
Bolag Y respektive ledning. E tillhörde inte den gruppen som hade tillgång till sådan 
information. 
 
I anmälan framgår tydligt att Bolag X inte gör gällande att E faktiskt deltagit i 
diskussioner som rör tvisten, vilket är förståeligt eftersom så inte heller varit fallet. I 
anslutning härtill spekuleras dock i att E kan ha fått del av information som "typiskt sätt 
kan ha betydelse för taktiska och processuella överväganden …”. Det kan återigen bara 
konstateras att E inte deltagit i några diskussioner rörande tvisten och följaktligen inte 
heller kunnat få del av några ”taktiska eller processuella överväganden”. Grunden för 
jävsinvändningen utgörs i stället i realiteten av E:s begränsade inblandning i försäljningen 
av Bolag Y och att han i samband därmed har haft kontakt med personer som också, men 
separat från E:s uppdrag, varit involverade i tvisten. Som redogjorts för ovan innebär 
ingendera av dessa omständigheter att E befattat sig med saken på sådant sätt att det 
uppstått en intressekonflikt för A att företräda Bolag B i tvisten mot Bolag X. Till 
styrkande av vad som redogjorts för i detta svar avseende E:s secondment hos Bolag C 
och hans begränsade delaktighet i försäljningen av Bolag Y har A bilagt ett yttrande 
från E.  
 
Bolag X har i anmälan också begärt redogörelse för när Advokatbyrå I kontaktades av 
Bolag B och när Advokatbyrå I registrerade uppdraget. Som framgått av ovanstående 
redogörelse är han i och för sig av uppfattningen att det inte föreligger någon 
intressekonflikt i förhållande till Bolag X oaktat försäljningen och att uppgiften därför 
saknar relevans för bedömningen. Trots detta kan det för fullständighetens skull upplysas 
om följande. Den 13 mars 2015 ingick Bolag C ett bindande avtal med köparna avseende 
försäljningen av Bolag B. Information om försäljningen lämnades samma dag i 
pressmeddelande och i media. Den 22 april 2015 träffade han representanter för Bolag B 
för att diskutera ett eventuellt uppdrag för Advokatbyrå I. Den 23 april 2015 registrerades 
ärendet hos Advokatbyrå I. Den 11 maj 2015 meddelade EU-kommissionen att den 
godkände försäljningen av Bolag Y. Den 1 juni 2015 meddelade Bolag C i ett 
pressmeddelande att s.k. closing skett samma dag avseende försäljningen av Bolag Y. Den 
3 juni 2015 hade han det första informationsmötet med representanter för Bolag B.  
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Det görs i anmälan slutligen gällande att omständigheterna kring E:s secondment hos 
Bolag C gör att det ur lojalitets- och sekretesshänseende föreligger en intressekonflikt för 
E att företräda Bolag B i tvisten mot Bolag X och att denna intressekonflikt även hindrar 
A från att agera. Det är emellertid klart av ovanstående redogörelse att någon 
intressekonflikt inte föreligger. E har inte biträtt Bolag X (varken före eller efter 
försäljningen) i ”saken” och har inte heller erhållit någon information som omfattas av 
tystnadsplikten och som kan ha betydelse i saken. Tvisten har aldrig diskuterats med E 
och han har inte haft tillgång till någon information om tvisten. 
 
Frågan är då om det föreligger intressekonflikt med hänsyn till att E tidigare har biträtt 
”motparten i en annan sak” (punkten 3.2.2 i VGA). Detta faller redan på den grunden att E 
inte har biträtt Bolag Y i den andra saken, dvs. försäljningen. E:s uppdrag var endast i 
förhållande till Bolag C och allt arbete han utförde avseende TSA-avtalen var till förmån 
för Bolag C och skedde även under ledning av en mer senior representant från detta bolag. 
Därtill står det klart att E utförde sitt uppdrag i egenskap av jurist hos Bolag C, från vilket 
bolag han också erhöll sina instruktioner, och således inte i egenskap av advokat hos 
Advokatbyrå I. Slutligen medför inte heller de kontakter E har haft med vissa 
befattningshavare inom Bolag Y, som uteslutande rört frågor angående försäljningen, att E 
på något sätt erhållit relevant kännedom om personligheter eller förhållningssätt som 
skulle kunna utnyttjas i en förhandlingssituation. Bolag Y:s taktiska överväganden i 
tvisten med Bolag B var och förblir alltjämt en väl bevarad hemlighet, tillgänglig endast 
för ett fåtal noggrant utvalda personer. E är inte en av dem. 
 
 
Genmäle av Bolag X 
 
I genmäle den 14 augusti 2015 har V och W vidhållit vad de anfört i anmälan. På några 
punkter utvecklas argumentationen. Dessa återges delvis i det följande.  
 
Biträdande jurist P 
 
Det förhållandet att någon arbetat som jurist endast under ”sommarpraktik” eller 
”sommarnotarietjänstgöring” kan inte utgöra en relevant invändning i ett fall som detta. 
Om en sådan gränsdragning skulle ske, skulle t.ex. en person som har avslutat juristlinjen 
och som därefter under en sommarnotarietjänstgöring haft befattning med ett ärende 
och/eller tagit del av känslig och förtrolig information, kunna gå över till en annan 
advokatbyrå och agera som motpartsombud i samma ärende (eller gå över utan att 
kollegor vid den nya byrån smittas), medan detta inte skulle kunna ske om samma person 
haft en tillsvidareanställning och därefter bytt byrå. I praktiken skulle en sådan 
tillämpning innebära att tidsbegränsade anställningar som jurist skulle falla utanför 
reglernas tillämpningsområde och detta även om personen tagit del av känslig 
information. Även en sådan tillämpning skulle givetvis innebära att det intresse som 
regeln är avsedd att skydda skulle gå om intet och dessutom medföra betydande 
tillämpningssvårigheter.  
 
P:s arbetsinsats var inte ”högst begränsad”. Dessutom är det helt irrelevant för 
jävsfrågorna som nu ska prövas om arbetsinsatsen var begränsad eller ej. Det viktiga är att 
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hon tagit befattning med ärendet och fått del av förtrolig information. Även det faktum att 
arbetet utfördes för tre år sedan är givetvis helt irrelevant.  
 
A gör gällande att det beträffande undantaget i smittoregeln i 3.5 VGA måste finnas ett 
visst ”kvalifikationskrav vad gäller vilken form av befattning med ärendet som advokaten 
haft och vilken information som advokaten ifråga har tillgodogjort sig” och att varje 
situation måste bedömas var för sig och utifrån de aktuella omständigheterna i det 
enskilda fallet. Enligt deras mening finns inte i reglerna stöd för något sådant 
”kvalifikationskrav” som A gör gällande. I den mån nämnden trots detta skulle anse att det 
föreligger någon form av ”kvalifikationskrav” är detta i vart fall med ”råge” uppfyllt i en 
situation som den förevarande. 
  
Senior biträdande jurist E 
 
Som anförts i disciplinanmälan råder en nära relation mellan Bolag C och Advokatbyrå I i 
M-land, vilket bekräftas av A i dennes yttrande där han uppger att Advokatbyrå I i M-land 
”från tid till annan” har uppdrag för Bolag C.  
 
Att det råder en nära relation framgår också av det faktum att Advokatbyrå I haft en senior 
biträdande jurist på secondment till 50 % hos Bolag C. Det ska i sammanhanget noteras 
att A inte har angett att de ”från tid till annan” pågående uppdragen för Bolag C inte 
pågick under den tid då E var på secondment hos Bolag C eller under den tid då han i april 
2015 antog uppdraget att företräda Bolag B mot Bolag Y. Vid prövningen ska således 
beaktas att Advokatbyrå I, när A åtog sig uppdraget som motpartsombud, regelbundet 
utfört uppdrag (samt hade pågående uppdrag) för Bolag C, dvs. Bolag Y moderbolag vid 
den tidpunkten.  
 
Av punkten 3.2.3 i VGA följer att det vid prövning av huruvida en intressekonflikt 
föreligger i förhållande till klienter och motparter som är juridiska personer kan, beroende 
på omständigheterna i det enskilda fallet, som klient eller motpart vara att betrakta hela 
eller del av den koncern eller intressegruppering i vilken den juridiska personen ingår. 
Omständigheterna i förevarande fall är sådana att Bolag C och Bolag Y ska betraktas som 
en och samma juridiska person vid jävsprövningen i detta avseende.  
 
Beträffande de omständigheter som härvid ska beaktas hänvisar Bolag Y till de 
förhållanden som redovisats i anmälan och detta bemötande och särskilt det förhållandet 
att E arbetade aktivt med försäljningen av Bolag Y och härvid fick del av ingående och 
känslig information rörande Bolag Y samt att denne utförde arbete tillsammans med 
representanter för Bolag Y. Under hela den tid som Bolag Y varit helägt dotterbolag till 
Bolag C (dvs. fram till ”closing” den 1 juni 2015) har dessa bolag ingått i samma 
intressesfär. E har således inom ramen för sitt uppdrag tillvaratagit dessa intressen. Att E 
under sitt secondment formellt var knuten till Bolag C och inte Bolag Y saknar i detta 
sammanhang betydelse. Detta innebär att när A åtog sig uppdraget att företräda Bolag B 
mot Bolag Y hade Advokatbyrå I sedan tidigare i stor omfattning företrätt motparten, dvs. 
Bolag C/Distribution och hade dessutom vid den tidpunkten alltjämt pågående uppdrag 
för motparten. Redan dessa förhållanden är förtroendeskadliga. Det är heller inte rimligt 
att, såsom A och Advokatbyrå I synes hävda, E i april 2015 inom ramen för sin 50 %-
anställning hos Advokatbyrå I skulle kunna åta sig att företräda Bolag B i tvisten mot 
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Bolag C:s dotterbolag Bolag Y, samtidigt som han till 50 % var på secondment hos Bolag 
C och arbetade med försäljningen av motparten i tvisten, dvs. Bolag Y. Eftersom E och A i 
detta sammanhang ska anses som en och samma person har det förelegat intressekonflikt 
även för A att anta uppdraget mot Bolag Y. 
 
 
Ytterligare yttrande av A 
 
A har i yttrande den 1 september 2015 vidhållit att det inte föreligger någon 
intressekonflikt för honom att företräda Bolag B i det skiljeförfarande mot Bolag X som 
påkallades den 8 juli 2015 och vidare anfört bl.a. följande. 
  
Biträdande jurist P 
 
P har valt att avsluta sin anställning hos Advokatbyrå I och arbetar sin sista dag där den 
29 september 2015. I tillägg till vad som anförts tidigare görs således gällande att någon 
lojalitets- eller intressekonflikt under alla omständigheter inte kan föreligga för P efter det 
att hon lämnat Advokatbyrå I. I konsekvens härmed föreligger det inte heller någon 
lojalitets- eller intressekonflikt för A i detta hänseende. 
 
Med hänsyn till P:s begränsade minnesbild av hennes arbete på Advokatbyrå II har han 
ingen möjlighet att vitsorda Advokatbyrå II:s uppgifter härom. Någon bevisning avseende 
vilket arbete som P faktiskt har utfört har inte heller framlagts. Det förefaller högst 
osannolikt att en tillfällig sommarnotarie skulle haft en sådan roll i tvisten att denne skulle 
fått del av relevanta processtaktiska överväganden. I avsaknad av bevis till styrkande av 
uppgiften och då P inte minns något av detta så kan uppgiften inte vitsordas. Vad gäller 
påståendet angående P:s arbete med bevisuppgift så ifrågasätts även den uppgiften dels 
med hänsyn till att hon inte minns detta, dels med hänsyn till det faktum att den 
bevisuppgift som Bolag X måste avse (och som ingavs av Bolag Y den 6 juli 2012) endast 
löd: ”Y invokes all documents and expert reports submitted by Y, to demonstrate the facts 
set out in Y’s request for relief”. Med hänsyn till denna minst sagt allomfattande 
bevisuppgift kan det med fog ifrågasättas om det över huvud taget företogs någon 
granskning av stridiga och ostridiga uppgifter. (I vart fall ledde den inte till upprättande av 
någon riktig bevisuppgift.) 
 
I genmälet hänvisar Bolag X till den s.k. smittoregeln i punkten 3.5 i VGA som stöd för 
att P:s påstådda befattning med ärendet utgör intressekonflikt för honom. I tillägg till vad 
som tidigare anförts i ärendet ska det noteras att den s.k. smittoregeln under alla 
omständigheter inte är tillämplig efter det att P lämnat sin anställning hos Advokatbyrå I. 
Det kan i sammanhanget noteras att det uppdrag som Bolag X gör gällande att han måste 
frånträda, dvs. skiljeförfarandet som påkallades den 8 juli 2015, fortfarande är i sitt 
inledningsskede. Någon skiljenämnd har ännu inte konstituerats och någon argumentation 
i målet i sak har ännu inte förekommit.  
 
I Bolag X:s genmäle förs ett resonemang kring frågan om betydelsen av att det redan 
föreligger en skiljedom. Bolag X kan emellertid inte bestrida det faktum att det 
skiljeförfarande i vilket P påstås ha arbetat 55 timmar sedan november 2014 är avgjort 
genom slutlig skiljedom. Det skiljeförfarande som nu inletts är ett helt nytt förfarande som 
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rör andra frågor, där en ny nämnd kommer att utses och där det är helt nya ombud på 
svarandesidan. 
 
Senior biträdande jurist E 
 
Advokatbyrå I företräder genom A Bolag B i en tvist mot Bolag X. Bolag X är inte ett 
Bolag inom Y-koncernen. Någon intressekonflikt för honom föreligger inte redan på 
grund av dessa fakta. Bolag Y och Bolag C är således två olika juridiska personer, i två 
olika jurisdiktioner och där Bolag Y/Bolag X dessutom företräds av eget ombud 
(Advokatbyrå II). Advokatbyrå I har inga uppdrag för Bolag Y/Bolag X. Det finns således 
inget i dessa fakta som skulle föranleda att Bolag Y och Bolag C, som Bolag X gör 
gällande, ska betraktas som en och samma juridiska person vid jävsprövningen. Tvärtom 
ska bolagen bedömas som de enskilda juridiska personer de är.  
 
Det ska särskilt noteras att Bolag C:s och Bolag Y:s intressen inte var desamma i 
försäljningsprocessen (som Bolag X synes låta påskina). Bolagen hade helt olika roller där 
Bolag C var säljare och därför typiskt sett önskade uppnå ett så bra pris och övriga 
försäljningsvillkor som möjligt medan Bolag Y var målbolaget som hade att tillvarata sina 
egna intressen, bl.a. att kommentera och förhandla de avtalsutkast som kom från Bolag C 
(och såvitt upplysts bl.a. avseende TSA-avtalen). Bolag X har framfört argument till 
varför TSA-avtalen var viktiga för Bolag Y. Vad som är relevant för jävsprövningen är 
dock huruvida dessa avtal givit E någon insikt om tvisten. Det torde vara ostridigt att 
TSA-avtalen i sig inte hade något med tvisten att göra och det framgår också av E:s 
yttrande att han varken har tagit befattning med eller haft kännedom om tvisten.  
 
I Bolag X:s genmäle görs gällande att E har lämnat instruktioner och råd till Bolag Y samt 
att han signerat TSA-avtalen. Detta är inte korrekt. E har i egenskap av inlånad 
bolagsjurist för säljaren Bolag C, och för att tillvarata dess intressen, lämnat förslag på hur 
vissa frågor från potentiella köpare kunde besvaras. Det har inte i något skede handlat om 
juridisk rådgivning till Bolag X. Vidare har E inte heller signerat TSA-avtalen. TSA-
avtalen har signerats av behöriga representanter från respektive bolag. E har dock, på 
uppdrag av Bolag C och av praktiska skäl för att markera originaldokumenten, paraferat 
sidorna i avtalen.  
 
I genmälet gör Bolag X också gällande att F (Bolag Y) uppfattat att E lämnat råd i 
egenskap av advokat hos Advokatbyrå I och som stöd för detta hänvisat till ett yttrande av 
F. I sitt yttrande hänvisar F, som enda stöd för påståendet, till ett utdrag från e-
mailkorrespondens där namnet ”Advokatbyrå I” förekommer i E:s e-mailadress. Det ska 
noteras att F måste ha misstagit sig i detta avseende. Den e-mailadress till vilken F 
hänvisar är nämligen tillhandahållen och administrerad av Bolag Y:s IT service. Den 
fullständiga adressen som F hänvisar till är således en Y-adress och lyder: xxxxx och hans 
e-mailsignatur ser ut som följer: 
xxxx 
________ 
 
I samtliga e-mail som F hänvisar till i sitt yttrande har alltså denna information 
framkommit. Det kan således inte råda några tvivel om att han hela tiden bibragts korrekt 
information om E:s roll och för vem han arbetade.  
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I genmälet noterar Bolag X att E vid en managementpresentation tagit del av ”key 
features” avseende Bolag Y och att han därvid skulle fått del av ”omfattande, detaljerad 
och känslig information om Bolag Y:s kärnverksamhet och ekonomiska förhållanden. 
Denna beskrivning delas inte av E som inte har uppfattat informationen som vare sig 
exceptionellt detaljerad eller känslig i jämförelse med andra försäljningsprocesser. Hans 
minnesbild är att det var för M&A-sammanhang en högst normal ”sales pitch” avseende 
det bolag som var ute till försäljning. Vad som är avgörande är dock det ostridiga faktum 
att tvisten med Bolag B inte var del av sådant informationsunderlag. 
 
I fråga om Advokatbyrå I:s jävskontroll ska det klargöras att vad som inte registrerades i 
Advokatbyrå I:s system var de arbetsuppgifter som E erhöll från Bolag C under den tid 
han arbetade där, vilket var naturligt eftersom dessa inte var ärenden som hanterades av 
Advokatbyrå I. Däremot var E:s secondment till Bolag C registrerat i Advokatbyrå I:s 
system. E:s secondment till Bolag C utgör inte en omständighet som konstituerar jäv för A 
i nu aktuellt ärende och Advokatbyrå I har således inte brustit i sin jävskontroll. 
 
 
Nämndens bedömning och beslut 
 
Med hänsyn att P under sin tid som sommarpraktikant hos Advokatbyrå II arbetade med 
skiljetvisten mellan Bolag Y och Bolag B har hennes nuvarande anställning hos 
Advokatbyrå I medfört att A inte kunnat åta sig ärendet att företräda Bolag B mot Bolag Y 
vid den fortsatta skiljetvisten om påföljder. Att P var tidsbegränsat anställd hos 
Advokatbyrå II och vid tidpunkten inte hade juristexamen förändrar inte den 
bedömningen. Detsamma gäller för uppgiften att hon säger sig inte längre komma ihåg 
någonting om sitt arbete med tvisten eller att hon kommer att avsluta sin anställning hos 
Advokatbyrå I. Genom sitt agerande har A åsidosatt sina plikter som advokat.  
 
I fråga om E:s arbete som uthyrd till Bolag C i samband med försäljningen av dess 
dotterbolag Bolag Y har det inte gjorts sannolikt att han fått någon särskild kunskap om 
tvisten mellan Bolag Y och Bolag B. Dock har han ostridigt arbetat med att upprätta flera 
s.k. TSA-avtal mellan Bolag C och dotterbolaget Bolag Y inför försäljningen samt deltagit 
vid ett möte med potentiella köpare av Bolag Y (en s.k. management presentation). Redan 
genom de uppgifter som således är ostridiga konstaterar nämnden att E fått kunskap om 
Bolag Y affärsverksamhet. Vidare framgår av utredningen att Bolag Y fortfarande var ett 
dotterbolag hos Advokatbyrå I:s klient Bolag C och att E:s arbete med försäljningen 
pågick samtidigt som A åtog sig uppdraget att företräda Bolag B mot Bolag Y. Genom att 
ändå åta sig uppdraget har A även härigenom åsidosatt sina plikter som advokat.  
 
Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken.  
 
Nämnden konstaterar att A är skyldig att frånträda uppdraget. 



SA
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Jäv genom sommarnotarie och uthyrd jurist. Erinran.





Bakgrund



Advokat A är delägare i Advokatbyrå I. Bolag X, företräds i ärendet av advokaterna V och W, som båda är delägare i Advokatbyrå II. Bolag X, som är ett elnätsföretag, hade tidigare firman Y och var fram till början av juni 2015 ett helägt dotterbolag i Z-koncernen, M-land. (I beslutet används ofta den tidigare firman ”Y” som namn på bolaget oavsett vilken tidpunkt som avses.)



Under åren 2006–2009 bytte Bolag Y ut hela sin ”mätarpopulation” med anledning av den s.k. mätarreformen (med krav på månadsvis avläsning och debitering grundad på faktisk i stället för preliminärt beräknad förbrukning). Omkring ⅔ av Bolag Y:s nya mätare levererades av Bolag B med säte i K-land. Under år 2010 informerades Bolag Y av ett annat elnätsföretag om att det fanns ett fel i de av Bolag B levererade elmätarna. I slutet av 2011 påkallade Bolag Y skiljeförfarande mot Bolag B. I november 2014 meddelades skiljedom. I domen fastställdes att Bolag B brutit mot parternas avtal i vissa avseenden och att mätarna inte är i avtalsmässigt skick då mätarna bl.a. avviker från ett antal garantier i det omtvistade avtalet. Efter att skiljedomen meddelats har Bolag Y vidtagit vissa ytterligare utredningar som ett led i förberedelserna inför nästa skiljeförfarande mot Bolag B avseende de påföljder Bolag Y kommer att göra gällande med anledning av de numera fastställda avtalsbrotten m.m. Förfarandet kommer bl.a. att röra ett krav på omleverans av samtliga omtvistade elmätare och en beloppsmässig ersättning som överstiger en miljard kronor.



Den 23 juni 2015 tog A kontakt med V och meddelade att Bolag B numera företräds av engelska Advokatbyrå III och A. A nämnde vid samtalet att den planerade överlåtelsen av Bolag Y nu genomförts och ville förhöra sig om Bolag Y:s planer avseende tvisten. V bad att få återkomma. Den 25 juni meddelade Bolag Y att Advokatbyrå I inte kan företräda Bolag B i tvisten mot Bolag Y och begärde bekräftelse på att Advokatbyrå I skulle frånträda uppdraget. Den 1 juli meddelade A att Advokatbyrå I inte kommer att frånträda uppdraget.





Anmälan



Anmälan, som kom in till Advokatsamfundet den 7 juli 2015, avser att A åsidosatt god advokatsed genom att trots att det föreligger intressekonflikt företräda Bolag B i tvist med Bolag Y och vägra att omedelbart frånträda uppdraget.



Intressekonflikt på grund av ”smittoregeln” m.m.



P är biträdande jurist, s.k. associate, hos Advokatbyrå I. Hon var under sommaren 2012 anställd som sommarnotarie i Advokatbyrå II:s tvistlösningsgrupp i ca 8 veckor. Hon var då juridikstuderande och ännu inte jur. kand. I samband med detta arbetade P med tvisten mellan Bolag Y och Bolag B. P registrerade 55 timmars arbete avseende tvisten i Advokatbyrå II:s tidrapporteringssystem. Hon arbetade således minst 55 timmar med tvisten under sin tid som sommarnotarie hos Advokatbyrå II:s processgrupp. Erfarenhetsmässigt noterar sommarnotarierna inte all sin tid varför det är sannolikt att det egentliga arbetet omfattade ytterligare tid.



I samband med att P påbörjade sitt arbete fick hon en redogörelse för tvisten och Bolag Y:s taktiska överväganden i samband med denna, t ex varför Bolag Y inledde med att framställa fastställelseyrkanden i stället för fullgörelseyrkanden. P:s arbete innefattade bland annat att granska stridiga och ostridiga uppgifter i processmaterialet (inför upprättande av bevisuppgift). Såvitt nu är av intresse ska även särskilt framhållas att P:s arbete även innefattade att utreda frågor avseende påföljder enligt CISG (dvs. den tillämpliga lagen på det omtvistade köpeavtalet) m.m. Arbetet omfattade med andra ord frågor som har direkt betydelse för nästa fas i tvisten, dvs. för det skiljeförfarande som Bolag Y nu kommer att inleda avseende påföljder.



P:s arbete och den information hon fått inom ramen för sitt arbete med tvisten avser således frågor som även är aktuella och relevanta i nästa fas av tvisten, vilken kommer att initieras inom kort och vilken således kommer att röra de påföljder som Bolag Y gör gällande i anledning av de avtalsbrott och garantiavvikelser m.m. som fastslagits i skiljedomen. Vidare hade P under hela sin tid som sommarnotarie i Advokatbyrå II:s processgrupp full tillgång till hela Advokatbyrå II:s elektroniska dokumenthanteringssystem, vari alla dokument avseende det aktuella ärendet kontinuerligt och omedelbart sparas. Hon hade alltså full tillgång till bland annat hela Advokatbyrå II:s akt avseende tvisten mellan Bolag Y och Bolag B, inklusive exempelvis olika promemorior och presentationer avseende tvisten som upprättats av såväl Advokatbyrå I som Bolag Y. P har således under sin tid i Advokatbyrå II:s processgrupp arbetat i och haft omfattande befattning med det aktuella ärendet. Vidare fick hon under sin tid som sommarnotarie i Advokatbyrå II:s processgrupp förtrolig information om ärendet och hade hela tiden tillgång till ytterst känslig och konfidentiell information om ärendet.



Av punkten 3.2.1 i Vägledande regler om god advokatsed (VGA) följer bland annat att en advokat inte får anta ett uppdrag om det föreligger en intressekonflikt eller beaktansvärd risk för sådan, samt att intressekonflikt föreligger bland annat om advokaten tidigare har biträtt motparten i saken (punkten 1) eller om det finns risk för att kunskap som omfattas av advokatens tystnadsplikt kan ha betydelse i saken (punkten 4). Av den så kallade smittoregeln i punkten 3.5 i VGA följer att intressekonflikt för annan i den byrå eller den byrågemenskap där en advokat är verksam normalt utgör intressekonflikt även för advokaten.



I förevarande fall föreligger en uppenbar intressekonflikt för P. För henne råder helt klart såväl sakjäv enligt bestämmelsen 3.2.1 punkt 1 i VGA som intressekonflikt enligt punkten 4 i samma bestämmelse, dvs. med hänsyn till klients sekretessintresse. Vidare har hon en uppenbar kvarvarande lojalitetsplikt gentemot Bolag Y och har intressekonflikt även av det skälet. Enligt smittoregeln utgör intressekonflikten för P en uppenbar intressekonflikt även för A. Det ska i sammanhanget särskilt noteras att i Advokatsamfundets egen kommentar till det undantag som finns till smittoregeln sägs följande:

”En absolut förutsättning för undantagsregelns tillämpning är då att den övergående advokaten i sin verksamhet på den gamla byrån inte haft någon befattning med eller annars fått förtrolig information om det aktuella uppdraget och att intressekonflikten för den advokatens del helt betingats av jävssmitta från annan på den gamla byrån” 
Som redogjorts för ovan har P haft omfattande befattning med ärendet och utfört minst 55 timmars arbete i ärendet. Som också nämnts fick hon under sin tid som sommarnotarie förtrolig information om ärendet och hade hela tiden tillgång till ytterst känslig och konfidentiell information om ärendet. Redan med hänsyn till detta är det uppenbart att intressekonflikt föreligger för A och att undantaget från smittoregeln inte är tillämpligt.



I A:s e-mail av den 1 juli 2015 (aktbil. 7) uppger A att P ”inte har något som helst minne av varken tvisten, parterna eller för den delen vilka eventuella arbetsuppgifter hon skulle ha utfört”. Påståendet är givetvis helt irrelevant vid bedömningen av om A har intressekonflikt, vilket framgår av advokatsamfundets egna kommentarer till VGA. Det ska även framhållas att påståendet inte är trovärdigt med hänsyn redan till följande. Den nu aktuella tvisten är en av de mest omfattande tvisterna som handläggs av Advokatbyrå II:s tvistlösningsgrupp. Ärendet har pågått sedan år 2010. Tvisten rör köprättsliga frågor avseende elmätare som installerats i hushåll över hela Sverige (såsom om Bolag B begått avtalsbrott, om mätarna är avtalsenliga och nu vilka påföljder Bolag Y har rätt till). Vidare överstiger tvisteföremålets värde en miljard kronor (även detta var känt för P när hon arbetade i Advokatbyrå II:s tvistlösningsgrupp). Det är uppenbart att ett mål av den här typen är mycket intressant för en sommarnotarie i en tvistlösningsgrupp att arbeta med. 

 

Jäv på grund av lojalitets- och sekretesshänsyn



Advokatbyrå I är en nordisk advokatbyrå med kontor i I-stad, J-stad och L-stad. Verksamheten mellan de olika kontoren är integrerad. Av Advokatbyrå I:s hemsida framgår bland annat att ”Ensuring that our Swedish offices and offices in M-land are seamlessly integrated is a major priority for us”. Såvitt känt råder nära relationer mellan Bolag Y i M-land och Advokatbyrå I, vilket A också bekräftar i sitt e-mail av den 1 juli 2015, där A bland annat uppger att ”Advokatbyrå I (i M-land) arbetar med Bolag C”. Arbetet avseende försäljningen av Bolag Y påbörjades kring mitten av 2013. Bolag Y var då ett helägt dotterbolag till Bolag D AB (som var ett rent holdingbolag). Bolag D AB var ett helägt dotterbolag till Bolag C. Försäljningen slutfördes den 1 juni 2015. Försäljningen av Bolag Y torde vara en av de största affärerna i Norden under senare år. Köpeskillingen uppgick till motsvarande cirka 60 miljarder kronor.



E är senior associate, dvs. senior biträdande jurist, vid Advokatbyrå II:s kontor i I-stad. E har till 50 % varit på så kallat secondment hos Bolag C sedan den 12 januari 2015 samtidigt som han hela tiden har varit anställd hos Advokatbyrå I (vilket även framgår av A:s e-mail av den 1 juli 2015). Enligt uppgift kommer detta secondment att upphöra inom kort (om det inte redan har upphört). Det framgår inte av Advokatbyrå I:s hemsida att E på halvtid är på secondment hos Bolag C. Däremot framgår det att han har varit visiting lawyer hos Bolag Y 2011. E har varit aktivt involverad i arbetet med överlåtelsen av Bolag Y. Såvitt Bolag Y kunnat utreda sträcker sig detta arbete i vart fall under perioden januari 2015 till och med juni 2015. Genom sitt arbete har E fått synnerligen ingående kännedom om Bolag Y:s affärsverksamhet och ekonomiska förhållanden. Stora delar av denna information är av ytterst konfidentiell natur och endast känd av en mycket begränsad krets av befattningshavare hos Bolag Y. I samband med överlåtelsen av Bolag Y var det för Bolag Y:s fortsatta verksamhet nödvändigt att ingå ett antal koncerninterna avtal mellan Bolag Y och andra Bolag inom Y-gruppen, så kallade TSA-avtal (Transitional Services Agreements). 



Det är inte fråga om några ”tillfälliga och sidoordnade avtal” som A påstår i sitt e-mail av den 1 juli 2015. Avtalen reglerar i stället frågor som rör delar av Bolag Y:s kärnverksamhet och är således av avgörande betydelse för att trygga Bolag Y:s verksamhet även efter det att Bolaget upphört att vara en del av Y-koncernen. Avtalstiden är upp till fyra år. Redan kännedom om dessa avtal ger synnerligen betydande insikter i delar av Bolag Y:s kärnverksamhet. Avtalen rör t.ex. frågor avseende ”Business Intelligence” och ”Data Warehouses”, dvs. frågor avseende lagring, processande och hantering av väsentlig information i verksamheten och – såvitt särskilt nu är av intresse – frågor kring hantering av avläsning av kundernas mätarvärden och så kallad ”hedging” av nätförluster. Huvudansvariga för slutförande av dessa TSA-avtal var E och F, Bolag Y. F är den person inom Bolag Y som är huvudansvarig för arbetet med den nu aktuella tvisten mellan Bolag Y och Bolag B. F är också en av de personer som ger instruktioner till Bolag Y:s ombud i tvisten mot Bolag B och en person som Bolag Y:s ombud haft (och alltjämt har) löpande och omfattande kontakter med i ärendet. E och F har tills helt nyligen haft tämligen omfattande kontakter med anledning av överlåtelsen av Bolag Y. 



Såvitt kunnat utredas har E deltagit i minst tre så kallade TSA-möten med potentiella köpare till Bolag Y. Vid dessa möten har de aktuella avtalen presenterats för potentiella köpare och köparna har beretts tillfälle att ställa frågor kring avtalen och de olika TSA-arrangemangen, som således fortsatt kommer att gälla även efter överlåtelsen. Dessa möten har förberetts av E. Inom ramen för dessa förberedelser har E träffat, förutom F, Bolag Y:s verkställande direktör, G och I (Head of Projects & IT). Vid förberedelserna har E lämnat detaljerade instruktioner till Bolag Y:s företrädare hur olika frågor etc., från potentiella köpare angående dessa TSA-avtal skulle hanteras. E har således de facto till helt nyligen lämnat rådgivning till Bolag Y när detta var ett dotterbolag i Y-koncernen. 



Det ska även framhållas att samtliga företrädare för Bolag Y som haft kontakt med E har uppfattat att E lämnade råd i egenskap av advokat hos Advokatbyrå I. Det ska även framhållas att sidorna i TSA-avtalen har signerats av E. Såvitt vidare kunnat utredas har E även deltagit i en av tre så kallade management presentations. Management presentations har hållits av olika företrädare (på hög nivå) för Bolag Y i närvaro av representanter för Y-koncernen, säljarsidans rådgivare och representanter för de potentiella köparna och deras rådgivare. Inför dessa presentationer upprättades en PowerPoint-presentation om cirka 100 ”slides”. Denna bygger i sin tur på ett omfattande så kallat information memorandum rörande Bolag Y. Förutom att representanter från Bolag Y har föredragit PowerPoint-presentationen vid management presentations har nu nämnda handlingar funnits fysiskt tillgängliga (dvs. i pappersform) för samtliga mötesdeltagare. E har alltså haft tillgång till dessa handlingar, inklusive information memorandum. Den information som lämnats vid dessa management presentations innehåller omfattande, detaljerad och känslig information om Bolag Y:s kärnverksamhet och ekonomiska förhållanden. Det är fråga om sådan detaljerad och känslig information som advokater mycket sällan får tillgång till i fråga om sina klienter. Endast ett fåtal personer inom Bolag Y har fått tillgång till denna information. Informationen har innefattat och rört frågor med anknytning till de anläggningstillgångar m.m. – inklusive Bolag Y:s mätarbestånd – som används i Bolag Y:s verksamhet. All denna information har således E haft tillgång till och tagit del av. Det är därutöver mycket sannolikt att E även deltagit vid andra möten samt formella och informella diskussioner rörande Bolag Y. I sammanhanget kan noteras att Bolag Y, trots sin begäran om sekretess i förhållande till A, mot bakgrund av det brev Bolag B tillställt Bolag Y, ser sig förhindrat att redogöra för hur information såvitt avser den aktuella tvisten hanterades i samband med transaktionen.



Arbetet avseende transaktionen har vidare varit så omfattande och intensivt att det upparbetats en personlig relation mellan E och särskilt F vid Bolag Y. Genom dessa kontakter har E givetvis också fått kännedom om G:s och F:s personlighet och förhållningssätt. Såväl G som F hördes under det tidigare skiljeförfarandet och kommer sannolikt att höras även inom ramen för det kommande förfarandet. Oavsett om E faktiskt deltagit i diskussioner som direkt rört tvisten kan det med hänsyn till ovanstående konstateras att E inom ramen för sitt uppdrag fått tillgång till sådan omfattande, detaljerad och känslig information om Bolag Y som en advokat mycket sällan får tillgång till i fråga om ett klientbolag och, givetvis, aldrig om ett motpartsbolag. 



Även om det skulle förhålla sig så att E inte deltagit i någon diskussion där tvisten omnämns har denne fått tillgång till information som både direkt och indirekt kan ha anknytning till eller betydelse för den tvist som föreligger mellan Bolag Y och Bolag B. Till detta kommer att sådan omfattande, detaljerad och känslig information som E fått tillgång till är av sådan art att den typiskt sett kan ha betydelse för de taktiska och processuella överväganden som alltid sker inför förberedelse av en tvist och utförandet av denna och en eventuell förhandlingssituation mellan parterna (där E även kan utnyttja sin personliga kännedom om Bolag Y:s företrädare). 



E:s uppdrag för Bolag C inom ramen för sitt secondment hos Bolag C (samtidigt som han är anställd hos Advokatbyrå I) har pågått fram till början av juli månad (och pågår således möjligen alltjämt). Eftersom Advokatbyrå I kontaktade V den 23 juni 2015 har Advokatbyrå I/A således accepterat uppdraget för Bolag B mot Bolag Y samtidigt som E haft ett pågående uppdrag för Bolag C. Rimligen erhöll och accepterade Advokatbyrå I också uppdraget för Bolag B en god tid innan denna kontakt och innan den så kallade ”closingen” ägde rum (den 1 juni 2015), dvs. under en tid då Bolag Y alltjämt var ett dotterbolag i Y-koncernen. 



Mot bakgrund av det uppdrag som E utfört även för Bolag Y:s räkning (genom att instruera företrädare för Bolag Y hur man skulle agera i möten med potentiella köpare m.m.) och all den detaljerade och känsliga information E erhållit inom ramen för sitt uppdrag, är det ur lojalitets- och sekretesshänseende uppenbart att det föreligger en intressekonflikt för E och att denne således inte kan åta sig uppdraget att företräda Bolag B mot Bolag Y. Därmed kan inte heller någon annan advokat hos Advokatbyrå I företräda Bolag B i tvisten. Det föreligger således intressekonflikt även för A. Med hänsyn till att en uppenbar intressekonflikt föreligger för A som innebär att han har varit skyldig att avböja uppdraget att företräda Bolag B måste A enligt bland annat bestämmelsen i 3.4.1 i VGA genast frånträda uppdraget. Det kan i sammanhanget också noteras att Bolag B:s möjlighet att tillvarata sin rätt inte på något sätt kommer att påverkas av att A genast avträder, eftersom Bolag B även företräds av kvalificerade processrättsadvokater hos den engelska Advokatbyrån III.





Advokatens yttrande



A har i yttrande den 30 juli 2015 förnekat att det skulle finnas en intressekonflikt och anfört bl.a. följande.



Biträdande jurist P



Vad gäller P är hon sedan 2013 anställd som biträdande jurist vid Advokatbyrå I:s kontor i Stockholm. Hon tillhör verksamhetsgruppen IP/Tech där hon bl.a. arbetar med immaterialrätt, data privacy och transaktioner. P har inte under sin tid som biträdande jurist hos Advokatbyrå I tillhört tvistelösningsgruppen eller i övrigt arbetat med tvister. Sommaren 2012 var P 23 år gammal och studerade juridik vid Stockholms universitet. Enligt det arbetsintyg som utfärdats av Advokatbyrå II arbetade P som sommarnotarie under perioden 2012-06-11 till 2012-08-03, främst inom Advokatbyrå II:s specialistgrupp för Litigation & Dispute. Enligt arbetsintyget biträdde P under sina åtta sommarveckor genom arbete med ”diverse löpande juridiska frågor”. 



Det påstås i anmälan att P under sommaren 2012 har registrerat 55 timmars arbete i tvisten mellan Bolag Y och Bolag B. Det påstås vidare att P fått en redogörelse av tvisten, att hon granskat stridiga och ostridiga uppgifter i målet och att hon utrett påföljder enligt CISG. Efter att Advokatbyrå II upplyst om P:s praktikperiod hos dem och hennes påstådda befattning med tvisten har han utrett saken med henne. Vid samtal med henne har det framkommit att hon inte minns vare sig vad tvisten rörde, vilka parterna var (och därmed inte heller vilken av parterna som Advokatbyrå II företrädde) eller vad hennes uppgifter bestått i. I anmälan påstås att P:s bristande kännedom och minnesbild av saken skulle sakna trovärdighet och under alla omständigheter vara irrelevant. Det är uppenbart att vad som utgör ett stort, intressant och viktigt ärende för en advokatbyrå inte nödvändigtvis upplevs lika intressant och viktigt för en sommarnotarie som då endast utför en ytterst begränsad uppgift i det stora sammanhanget. Vidare kan en utredning om det köprättsliga påföljdssystemet knappast betecknas som unik utan är tvärtom en tämligen generisk fråga som vanligtvis aktualiseras i en mängd kommersiella tvister. Vad andra kollegor på Advokatbyrå II påstås komma ihåg avseende P:s arbete saknar relevans i sammanhanget.



I ärendet är fråga om tillämpning av kollegas intressekonflikt enligt VGA 3.5. Enligt sagda regel anses vid tillämpning av regel 3.2 intressekonflikt för annan i den byrå där en advokat är verksam normalt utgöra intressekonflikt också för advokaten. Frågan är om P vid en tillämpning av regel 3.2 skulle anses ha intressekonflikt. Här ska då särskilt noteras att P inte är advokat (och därmed inte omfattas av lagstadgad eller advokatetisk tystnadsplikt) och att hon vid tidpunkten för sin sommarpraktik hos Advokatbyrå II inte ens hade någon juristexamen. Vidare ska noteras att ”saken”, dvs. det skiljeförfarande som pågick då P utförde det påstådda arbetet, sedan november 2014 är avgjort genom slutlig skiljedom. Det ska vidare beaktas att P:s arbetsinsats varit högst begränsad, att den utfördes för tre år sedan och att hon själv inte har något minne av vare sig parterna eller vad tvisten rörde. Vidare finns det i 3.5 i VGA ett undantag för den situationen att intressekonflikten uppkommit på grund av kollegas inträde i byrån och dennes intressekonflikt uppkommit endast på grund av tidigare kollegors uppdrag. Som framgår av Advokatsamfundets egen kommentar till detta undantag är det avgörande för undantagsregelns tillämpning huruvida den övergående advokaten haft någon befattning med eller annars fått förtrolig information om det aktuella uppdraget (i vilket fall undantagsregeln inte skall tillämpas). Det görs dock gällande att varje situationen måste bedömas var för sig och utifrån de aktuella omständigheterna i det enskilda fallet. Detta innebär att det rimligen måste finnas ett visst kvalifikationskrav vad gäller vilken form av befattning med ärendet som advokaten haft och vilken information som advokaten ifråga har tillgodogjort sig. I bedömningen bör rimligen också vägas in vilken position advokaten har haft i förhållande till ärendet och klienten samt den tid som förflutit sedan befattningen skedde och informationen lämnades. Det kan även med fog ifrågasättas, om man med begreppet ”kollega” i detta sammanhang skall inkludera en tillfälligt anställd sommarnotarie, som rimligen inte kan ha samma slags befattning med eller insyn i ett på advokatbyrån förekommande ärende som en advokat eller en anställd biträdande jurist. Enligt hans mening kan så inte vara fallet. I sådant fall kunde man lika gärna hävda att en sekreterare eller en receptionist skulle medföra motsvarande smittoeffekt. Det är uppenbart att detta skulle föra för långt. 



I P:s fall kan det konstateras att hon vid tidpunkten inte hade någon juristexamen, att hennes befattning med den numera avslutade skiljetvisten var ytterst begränsad, att hennes position i förhållande till ärendet och klienten varit i det närmaste helt obetydlig, att hon inte har tillgodogjort sig någon information som eventuellt lämnats till henne i samband med det påstådda arbetet, att det förflutit tre år sedan hon utförde det påstådda arbetet och att den skiljetvist som då var aktuell är avslutad sedan november 2014. Mot bakgrund av dessa omständigheter menar han att, för det fall intressekonflikt mot förmodan anses föreligga enligt regel 3.2, så är undantaget i 3.5 likväl tillämpligt.



Senior biträdande jurist E



I anmälan görs även till stöd för påstådd intressekonflikt för A gällande dels vissa generella påståenden om Advokatbyrå I:s relation till Bolag C, dels mer specifika påståenden relaterade till E. Dessa påståenden bemöts i följande avsnitt. Advokatbyrå I har kontor i L-stad, I-stad och J-stad. Vid kontoren i M-land arbetar drygt 120 jurister, vilket gör Advokatbyrå I till en av M-lands största advokatbyråer. Advokatbyrå I i M-land har från tid till annan haft uppdrag för Bolag C. Advokatbyrå I företräder genom A Bolag B i en tvist mot Bolag X. Bolag B är inte ett Bolag inom Y-koncernen. Någon intressekonflikt för honom föreligger inte redan på grund av dessa fakta. Därutöver ska noteras att innan Bolag X såldes (då med firma Bolag Y) var detta ett av många bolag inom den mycket omfattande Y-koncernen. Bolag Y var ett dotterbolag till Bolag D som i sin tur var ett av många dotterbolag till Bolag C. Y-koncernen, som enligt egen uppgift har närvaro i mer än tio olika länder och en omsättning på cirka 4,75 miljarder euro förra året, är således ett av Nordens största företag. Som nämnts har Advokatbyrå I i M-land från tid till annan uppdrag för Bolag C. Advokatbyrå I har inte uppdrag för Bolag X/Bolag Y. Advokatbyrå I i M-land har inte heller genom Bolag C haft någon befattning med tvisten rörande Bolag B. Även dessa omständigheter gör att det inte föreligger någon intressekonflikt, oaktat det förhållandet att motparten i tvisten 
– Bolag X – inte längre ingår i Y-koncernen, vilket i sig är tillräckligt för att konstatera att någon intressekonflikt inte föreligger. 



E är anställd som biträdande jurist på Advokatbyrå I:s kontor i I-stad där han arbetar med transaktioner och således tillhör Advokatbyrå I:s M&A-grupp. Sedan den 12 januari 2015 har E varit till 50 % på s.k. secondment till Bolag C i I-stad där han bistått Bolag C i diverse transaktionsarbete. E:s secondment upphörde som planerat per den 30 juni 2015. Av Advokatbyrå I:s hemsida framgår också att E under 2015 arbetat som ”visiting lawyer” på Bolag Y (M&A Legal). Det ska särskilt framållas att E:s secondment till Bolag C har varit helt i enlighet med advokatsamfundet i M-lands etiska regler och rekommendationer. Under sin tid hos Bolag C har E erhållit sina rekommendationer direkt från Bolag C och således inte från Advokatbyrå I. E har alltså inte arbetat för Bolag X varken före eller efter försäljningen. E har inte heller under sin tid hos Bolag C befattat sig med tvisten med Bolag B eller i övrigt erhållit någon information som kan antas ha betydelse i saken. 



Vad gäller E:s deltagande i att för Bolag C:s räkning avyttra Bolag Y till nya ägare har detta uppdrag utförts av E uteslutande i egenskap av utlånad jurist till Bolag C och har således inte varit ett uppdrag som registrerats hos Advokatbyrå I. Det ska särskilt noteras att Bolag Y i försäljningsprocessen företräddes av egna externa ombud från andra advokatbyråer (Advokatbyrå II i Sverige och Advokatbyrå IV i M-land). E:s uppdrag var dessutom begränsat till arbete (för Bolag C:s räkning) avseende upprättande av vissa avtal, s.k. Transitional Services Agreements (”TSA-avtal”). Enligt uppgift, och som framgår av namnet, avsåg dessa avtal viss service (bl.a. IT- tjänster) som Bolag Y åtog sig att tillhandahålla Bolag X (och dess kunder) under en övergångsperiod efter försäljningen. Varken avtalen eller den information som E därigenom fick tillgång till har någon som helst koppling eller relevans i förhållande till tvisten med Bolag B. 



Det är tydligt att det ligger i Advokatbyrå I:s intresse att i anmälan överdriva E:s roll och inblandning i försäljningen av Bolag Y. Men påståenden som att E skulle ha fått ”synnerligen ingående kännedom om Bolag Y:s affärsverksamhet och ekonomiska förhållanden” eller i övrigt på något sätt varit djupt involverad i affären motsägs av det enkla faktum att E inte ens hade tillgång till det datarum som upprättades inför försäljningen. Han var inte heller med i Bolag Y:s s.k. ”core deal team” vilket bl.a. innebar att E inte deltog vid några överläggningar avseende strategiska frågor i affären och att han inte heller var inbjuden till de avstämningsmöten som hölls veckovis så länge projektet pågick. Faktum är att E:s inblandning i försäljningen av Bolag Y var begränsad till arbetet med ovan nämnda TSA-avtal och dessa har under alla omständigheter inget med förestående (eller föregående) tvist att göra. Att E under sin tid hos Bolag C, inom ramen för de frågor som ovan nämnda avtal aktualiserade, haft kontakt med de personer inom Y-koncernen som ansvarade för försäljningen är en naturlig följd av hans arbetsuppgift och knappast något som i sig konstituerar jäv for A. Att någon av dessa personer dessutom var ansvarig för ett helt annat ärende inom Bolag Y – nämligen tvisten med Bolag B – saknar betydelse så länge inte E befattade sig med tvisten eller delgavs relevant information härom. Det synes vara ostridigt att E inte har befattat sig med tvisten eller erhållit någon relevant information om densamma.



I anmälan framförs också påstående om att samtliga de företrädare for Bolag Y som E varit i kontakt med skulle ha uppfattat E som en representant for Advokatbyrå I. Oaktat den eventuella betydelsen av detta påstående ska det noteras att det stod helt klart för samtliga på Bolag C att E under sitt secondment tog instruktioner endast från dem, och då primärt från Bolag Y:s M&A-chef J som också var E:s tilldelade mentor. Vad gäller E:s skriftliga kommunikation med företrädarna för Bolag Y så har denna skett (med något enstaka undantag) från den dator och det email-konto som tillhandahållits E av Bolag C (som således är en Bolag Y:s email-adress där det även framgår att E är en inlånad jurist). Mot bakgrund av dessa fakta måste påståendets riktighet starkt ifrågasättas. E har under sitt secondment hos Bolag C närvarat vid en management presentation för potentiella investerare, dock inte den där den slutliga köparen deltog. E deltog i mötet i egenskap av observatör for Bolag C:s räkning, något som han också uttryckligen tydliggjorde för alla närvarande. Tvisten nämndes inte heller i detta sammanhang och för övrigt inte heller i det material som fanns tillgängligt infor denna presentation. Att materialet eventuellt skulle innehålla en redogörelse av Bolag Y:s anläggningstillgångar innebar inte att någon relevant information med bäring på tvisten har lämnats i detta sammanhang. Tvärtom förefaller det vara så att all information om tvisten hölls helt utanför försäljningsprocessen, eller i vart fall inom en mycket begränsad krets i Bolag C:s och Bolag Y respektive ledning. E tillhörde inte den gruppen som hade tillgång till sådan information.



I anmälan framgår tydligt att Bolag X inte gör gällande att E faktiskt deltagit i diskussioner som rör tvisten, vilket är förståeligt eftersom så inte heller varit fallet. I anslutning härtill spekuleras dock i att E kan ha fått del av information som "typiskt sätt kan ha betydelse för taktiska och processuella överväganden …”. Det kan återigen bara konstateras att E inte deltagit i några diskussioner rörande tvisten och följaktligen inte heller kunnat få del av några ”taktiska eller processuella överväganden”. Grunden för jävsinvändningen utgörs i stället i realiteten av E:s begränsade inblandning i försäljningen av Bolag Y och att han i samband därmed har haft kontakt med personer som också, men separat från E:s uppdrag, varit involverade i tvisten. Som redogjorts för ovan innebär ingendera av dessa omständigheter att E befattat sig med saken på sådant sätt att det uppstått en intressekonflikt för A att företräda Bolag B i tvisten mot Bolag X. Till styrkande av vad som redogjorts för i detta svar avseende E:s secondment hos Bolag C och hans begränsade delaktighet i försäljningen av Bolag Y har A bilagt ett yttrande från E. 



Bolag X har i anmälan också begärt redogörelse för när Advokatbyrå I kontaktades av Bolag B och när Advokatbyrå I registrerade uppdraget. Som framgått av ovanstående redogörelse är han i och för sig av uppfattningen att det inte föreligger någon intressekonflikt i förhållande till Bolag X oaktat försäljningen och att uppgiften därför saknar relevans för bedömningen. Trots detta kan det för fullständighetens skull upplysas om följande. Den 13 mars 2015 ingick Bolag C ett bindande avtal med köparna avseende försäljningen av Bolag B. Information om försäljningen lämnades samma dag i pressmeddelande och i media. Den 22 april 2015 träffade han representanter för Bolag B för att diskutera ett eventuellt uppdrag för Advokatbyrå I. Den 23 april 2015 registrerades ärendet hos Advokatbyrå I. Den 11 maj 2015 meddelade EU-kommissionen att den godkände försäljningen av Bolag Y. Den 1 juni 2015 meddelade Bolag C i ett pressmeddelande att s.k. closing skett samma dag avseende försäljningen av Bolag Y. Den 3 juni 2015 hade han det första informationsmötet med representanter för Bolag B. 



Det görs i anmälan slutligen gällande att omständigheterna kring E:s secondment hos Bolag C gör att det ur lojalitets- och sekretesshänseende föreligger en intressekonflikt för E att företräda Bolag B i tvisten mot Bolag X och att denna intressekonflikt även hindrar A från att agera. Det är emellertid klart av ovanstående redogörelse att någon intressekonflikt inte föreligger. E har inte biträtt Bolag X (varken före eller efter försäljningen) i ”saken” och har inte heller erhållit någon information som omfattas av tystnadsplikten och som kan ha betydelse i saken. Tvisten har aldrig diskuterats med E och han har inte haft tillgång till någon information om tvisten.



Frågan är då om det föreligger intressekonflikt med hänsyn till att E tidigare har biträtt ”motparten i en annan sak” (punkten 3.2.2 i VGA). Detta faller redan på den grunden att E inte har biträtt Bolag Y i den andra saken, dvs. försäljningen. E:s uppdrag var endast i förhållande till Bolag C och allt arbete han utförde avseende TSA-avtalen var till förmån för Bolag C och skedde även under ledning av en mer senior representant från detta bolag. Därtill står det klart att E utförde sitt uppdrag i egenskap av jurist hos Bolag C, från vilket bolag han också erhöll sina instruktioner, och således inte i egenskap av advokat hos Advokatbyrå I. Slutligen medför inte heller de kontakter E har haft med vissa befattningshavare inom Bolag Y, som uteslutande rört frågor angående försäljningen, att E på något sätt erhållit relevant kännedom om personligheter eller förhållningssätt som skulle kunna utnyttjas i en förhandlingssituation. Bolag Y:s taktiska överväganden i tvisten med Bolag B var och förblir alltjämt en väl bevarad hemlighet, tillgänglig endast för ett fåtal noggrant utvalda personer. E är inte en av dem.





Genmäle av Bolag X



I genmäle den 14 augusti 2015 har V och W vidhållit vad de anfört i anmälan. På några punkter utvecklas argumentationen. Dessa återges delvis i det följande. 



Biträdande jurist P



Det förhållandet att någon arbetat som jurist endast under ”sommarpraktik” eller ”sommarnotarietjänstgöring” kan inte utgöra en relevant invändning i ett fall som detta. Om en sådan gränsdragning skulle ske, skulle t.ex. en person som har avslutat juristlinjen och som därefter under en sommarnotarietjänstgöring haft befattning med ett ärende och/eller tagit del av känslig och förtrolig information, kunna gå över till en annan advokatbyrå och agera som motpartsombud i samma ärende (eller gå över utan att kollegor vid den nya byrån smittas), medan detta inte skulle kunna ske om samma person haft en tillsvidareanställning och därefter bytt byrå. I praktiken skulle en sådan tillämpning innebära att tidsbegränsade anställningar som jurist skulle falla utanför reglernas tillämpningsområde och detta även om personen tagit del av känslig information. Även en sådan tillämpning skulle givetvis innebära att det intresse som regeln är avsedd att skydda skulle gå om intet och dessutom medföra betydande tillämpningssvårigheter. 



P:s arbetsinsats var inte ”högst begränsad”. Dessutom är det helt irrelevant för jävsfrågorna som nu ska prövas om arbetsinsatsen var begränsad eller ej. Det viktiga är att hon tagit befattning med ärendet och fått del av förtrolig information. Även det faktum att arbetet utfördes för tre år sedan är givetvis helt irrelevant. 



A gör gällande att det beträffande undantaget i smittoregeln i 3.5 VGA måste finnas ett visst ”kvalifikationskrav vad gäller vilken form av befattning med ärendet som advokaten haft och vilken information som advokaten ifråga har tillgodogjort sig” och att varje situation måste bedömas var för sig och utifrån de aktuella omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt deras mening finns inte i reglerna stöd för något sådant ”kvalifikationskrav” som A gör gällande. I den mån nämnden trots detta skulle anse att det föreligger någon form av ”kvalifikationskrav” är detta i vart fall med ”råge” uppfyllt i en situation som den förevarande.

 

Senior biträdande jurist E



Som anförts i disciplinanmälan råder en nära relation mellan Bolag C och Advokatbyrå I i M-land, vilket bekräftas av A i dennes yttrande där han uppger att Advokatbyrå I i M-land ”från tid till annan” har uppdrag för Bolag C. 



Att det råder en nära relation framgår också av det faktum att Advokatbyrå I haft en senior biträdande jurist på secondment till 50 % hos Bolag C. Det ska i sammanhanget noteras att A inte har angett att de ”från tid till annan” pågående uppdragen för Bolag C inte pågick under den tid då E var på secondment hos Bolag C eller under den tid då han i april 2015 antog uppdraget att företräda Bolag B mot Bolag Y. Vid prövningen ska således beaktas att Advokatbyrå I, när A åtog sig uppdraget som motpartsombud, regelbundet utfört uppdrag (samt hade pågående uppdrag) för Bolag C, dvs. Bolag Y moderbolag vid den tidpunkten. 



Av punkten 3.2.3 i VGA följer att det vid prövning av huruvida en intressekonflikt föreligger i förhållande till klienter och motparter som är juridiska personer kan, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, som klient eller motpart vara att betrakta hela eller del av den koncern eller intressegruppering i vilken den juridiska personen ingår. Omständigheterna i förevarande fall är sådana att Bolag C och Bolag Y ska betraktas som en och samma juridiska person vid jävsprövningen i detta avseende. 



Beträffande de omständigheter som härvid ska beaktas hänvisar Bolag Y till de förhållanden som redovisats i anmälan och detta bemötande och särskilt det förhållandet att E arbetade aktivt med försäljningen av Bolag Y och härvid fick del av ingående och känslig information rörande Bolag Y samt att denne utförde arbete tillsammans med representanter för Bolag Y. Under hela den tid som Bolag Y varit helägt dotterbolag till Bolag C (dvs. fram till ”closing” den 1 juni 2015) har dessa bolag ingått i samma intressesfär. E har således inom ramen för sitt uppdrag tillvaratagit dessa intressen. Att E under sitt secondment formellt var knuten till Bolag C och inte Bolag Y saknar i detta sammanhang betydelse. Detta innebär att när A åtog sig uppdraget att företräda Bolag B mot Bolag Y hade Advokatbyrå I sedan tidigare i stor omfattning företrätt motparten, dvs. Bolag C/Distribution och hade dessutom vid den tidpunkten alltjämt pågående uppdrag för motparten. Redan dessa förhållanden är förtroendeskadliga. Det är heller inte rimligt att, såsom A och Advokatbyrå I synes hävda, E i april 2015 inom ramen för sin 50 %-anställning hos Advokatbyrå I skulle kunna åta sig att företräda Bolag B i tvisten mot Bolag C:s dotterbolag Bolag Y, samtidigt som han till 50 % var på secondment hos Bolag C och arbetade med försäljningen av motparten i tvisten, dvs. Bolag Y. Eftersom E och A i detta sammanhang ska anses som en och samma person har det förelegat intressekonflikt även för A att anta uppdraget mot Bolag Y.





Ytterligare yttrande av A



A har i yttrande den 1 september 2015 vidhållit att det inte föreligger någon intressekonflikt för honom att företräda Bolag B i det skiljeförfarande mot Bolag X som påkallades den 8 juli 2015 och vidare anfört bl.a. följande.

 

Biträdande jurist P



P har valt att avsluta sin anställning hos Advokatbyrå I och arbetar sin sista dag där den 29 september 2015. I tillägg till vad som anförts tidigare görs således gällande att någon lojalitets- eller intressekonflikt under alla omständigheter inte kan föreligga för P efter det att hon lämnat Advokatbyrå I. I konsekvens härmed föreligger det inte heller någon lojalitets- eller intressekonflikt för A i detta hänseende.



Med hänsyn till P:s begränsade minnesbild av hennes arbete på Advokatbyrå II har han ingen möjlighet att vitsorda Advokatbyrå II:s uppgifter härom. Någon bevisning avseende vilket arbete som P faktiskt har utfört har inte heller framlagts. Det förefaller högst osannolikt att en tillfällig sommarnotarie skulle haft en sådan roll i tvisten att denne skulle fått del av relevanta processtaktiska överväganden. I avsaknad av bevis till styrkande av uppgiften och då P inte minns något av detta så kan uppgiften inte vitsordas. Vad gäller påståendet angående P:s arbete med bevisuppgift så ifrågasätts även den uppgiften dels med hänsyn till att hon inte minns detta, dels med hänsyn till det faktum att den bevisuppgift som Bolag X måste avse (och som ingavs av Bolag Y den 6 juli 2012) endast löd: ”Y invokes all documents and expert reports submitted by Y, to demonstrate the facts set out in Y’s request for relief”. Med hänsyn till denna minst sagt allomfattande bevisuppgift kan det med fog ifrågasättas om det över huvud taget företogs någon granskning av stridiga och ostridiga uppgifter. (I vart fall ledde den inte till upprättande av någon riktig bevisuppgift.)



I genmälet hänvisar Bolag X till den s.k. smittoregeln i punkten 3.5 i VGA som stöd för att P:s påstådda befattning med ärendet utgör intressekonflikt för honom. I tillägg till vad som tidigare anförts i ärendet ska det noteras att den s.k. smittoregeln under alla omständigheter inte är tillämplig efter det att P lämnat sin anställning hos Advokatbyrå I. Det kan i sammanhanget noteras att det uppdrag som Bolag X gör gällande att han måste frånträda, dvs. skiljeförfarandet som påkallades den 8 juli 2015, fortfarande är i sitt inledningsskede. Någon skiljenämnd har ännu inte konstituerats och någon argumentation i målet i sak har ännu inte förekommit. 



I Bolag X:s genmäle förs ett resonemang kring frågan om betydelsen av att det redan föreligger en skiljedom. Bolag X kan emellertid inte bestrida det faktum att det skiljeförfarande i vilket P påstås ha arbetat 55 timmar sedan november 2014 är avgjort genom slutlig skiljedom. Det skiljeförfarande som nu inletts är ett helt nytt förfarande som rör andra frågor, där en ny nämnd kommer att utses och där det är helt nya ombud på svarandesidan.



Senior biträdande jurist E



Advokatbyrå I företräder genom A Bolag B i en tvist mot Bolag X. Bolag X är inte ett Bolag inom Y-koncernen. Någon intressekonflikt för honom föreligger inte redan på grund av dessa fakta. Bolag Y och Bolag C är således två olika juridiska personer, i två olika jurisdiktioner och där Bolag Y/Bolag X dessutom företräds av eget ombud (Advokatbyrå II). Advokatbyrå I har inga uppdrag för Bolag Y/Bolag X. Det finns således inget i dessa fakta som skulle föranleda att Bolag Y och Bolag C, som Bolag X gör gällande, ska betraktas som en och samma juridiska person vid jävsprövningen. Tvärtom ska bolagen bedömas som de enskilda juridiska personer de är. 



Det ska särskilt noteras att Bolag C:s och Bolag Y:s intressen inte var desamma i försäljningsprocessen (som Bolag X synes låta påskina). Bolagen hade helt olika roller där Bolag C var säljare och därför typiskt sett önskade uppnå ett så bra pris och övriga försäljningsvillkor som möjligt medan Bolag Y var målbolaget som hade att tillvarata sina egna intressen, bl.a. att kommentera och förhandla de avtalsutkast som kom från Bolag C (och såvitt upplysts bl.a. avseende TSA-avtalen). Bolag X har framfört argument till varför TSA-avtalen var viktiga för Bolag Y. Vad som är relevant för jävsprövningen är dock huruvida dessa avtal givit E någon insikt om tvisten. Det torde vara ostridigt att TSA-avtalen i sig inte hade något med tvisten att göra och det framgår också av E:s yttrande att han varken har tagit befattning med eller haft kännedom om tvisten. 



I Bolag X:s genmäle görs gällande att E har lämnat instruktioner och råd till Bolag Y samt att han signerat TSA-avtalen. Detta är inte korrekt. E har i egenskap av inlånad bolagsjurist för säljaren Bolag C, och för att tillvarata dess intressen, lämnat förslag på hur vissa frågor från potentiella köpare kunde besvaras. Det har inte i något skede handlat om juridisk rådgivning till Bolag X. Vidare har E inte heller signerat TSA-avtalen. TSA-avtalen har signerats av behöriga representanter från respektive bolag. E har dock, på uppdrag av Bolag C och av praktiska skäl för att markera originaldokumenten, paraferat sidorna i avtalen. 



I genmälet gör Bolag X också gällande att F (Bolag Y) uppfattat att E lämnat råd i egenskap av advokat hos Advokatbyrå I och som stöd för detta hänvisat till ett yttrande av F. I sitt yttrande hänvisar F, som enda stöd för påståendet, till ett utdrag från e-mailkorrespondens där namnet ”Advokatbyrå I” förekommer i E:s e-mailadress. Det ska noteras att F måste ha misstagit sig i detta avseende. Den e-mailadress till vilken F hänvisar är nämligen tillhandahållen och administrerad av Bolag Y:s IT service. Den fullständiga adressen som F hänvisar till är således en Y-adress och lyder: xxxxx och hans e-mailsignatur ser ut som följer:

xxxx

________



I samtliga e-mail som F hänvisar till i sitt yttrande har alltså denna information framkommit. Det kan således inte råda några tvivel om att han hela tiden bibragts korrekt information om E:s roll och för vem han arbetade. 



I genmälet noterar Bolag X att E vid en managementpresentation tagit del av ”key features” avseende Bolag Y och att han därvid skulle fått del av ”omfattande, detaljerad och känslig information om Bolag Y:s kärnverksamhet och ekonomiska förhållanden. Denna beskrivning delas inte av E som inte har uppfattat informationen som vare sig exceptionellt detaljerad eller känslig i jämförelse med andra försäljningsprocesser. Hans minnesbild är att det var för M&A-sammanhang en högst normal ”sales pitch” avseende det bolag som var ute till försäljning. Vad som är avgörande är dock det ostridiga faktum att tvisten med Bolag B inte var del av sådant informationsunderlag.



I fråga om Advokatbyrå I:s jävskontroll ska det klargöras att vad som inte registrerades i Advokatbyrå I:s system var de arbetsuppgifter som E erhöll från Bolag C under den tid han arbetade där, vilket var naturligt eftersom dessa inte var ärenden som hanterades av Advokatbyrå I. Däremot var E:s secondment till Bolag C registrerat i Advokatbyrå I:s system. E:s secondment till Bolag C utgör inte en omständighet som konstituerar jäv för A i nu aktuellt ärende och Advokatbyrå I har således inte brustit i sin jävskontroll.





Nämndens bedömning och beslut



Med hänsyn att P under sin tid som sommarpraktikant hos Advokatbyrå II arbetade med skiljetvisten mellan Bolag Y och Bolag B har hennes nuvarande anställning hos Advokatbyrå I medfört att A inte kunnat åta sig ärendet att företräda Bolag B mot Bolag Y vid den fortsatta skiljetvisten om påföljder. Att P var tidsbegränsat anställd hos Advokatbyrå II och vid tidpunkten inte hade juristexamen förändrar inte den bedömningen. Detsamma gäller för uppgiften att hon säger sig inte längre komma ihåg någonting om sitt arbete med tvisten eller att hon kommer att avsluta sin anställning hos Advokatbyrå I. Genom sitt agerande har A åsidosatt sina plikter som advokat. 



I fråga om E:s arbete som uthyrd till Bolag C i samband med försäljningen av dess dotterbolag Bolag Y har det inte gjorts sannolikt att han fått någon särskild kunskap om tvisten mellan Bolag Y och Bolag B. Dock har han ostridigt arbetat med att upprätta flera s.k. TSA-avtal mellan Bolag C och dotterbolaget Bolag Y inför försäljningen samt deltagit vid ett möte med potentiella köpare av Bolag Y (en s.k. management presentation). Redan genom de uppgifter som således är ostridiga konstaterar nämnden att E fått kunskap om Bolag Y affärsverksamhet. Vidare framgår av utredningen att Bolag Y fortfarande var ett dotterbolag hos Advokatbyrå I:s klient Bolag C och att E:s arbete med försäljningen pågick samtidigt som A åtog sig uppdraget att företräda Bolag B mot Bolag Y. Genom att ändå åta sig uppdraget har A även härigenom åsidosatt sina plikter som advokat. 



Nämnden tilldelar därför A erinran enligt 8 kap. 7 § andra stycket rättegångsbalken. 



Nämnden konstaterar att A är skyldig att frånträda uppdraget.

	

