
UB 10 juni 2008 

 

 

 

Stöd för motion till fullmäktige 

 

I en motion till Advokatfullmäktige i april yrkade advokaterna Fred Wennerholm och Håkan 

Fohlin på att fullmäktige ska besluta hemställa till Advokatsamfundets styrelse att inte införa 

undantag från reglerna om intressekonflikt vid företagsöverlåtelse genom auktionsförfarande, 

s.k. controlled auctions, och därmed inte anta framtaget förslag till dispensvillkor. 

 

Den 9-10 juni inkom till Advokatsamfundet en rad skrivelser från ledamöter som ansluter sig 

till denna motion. Klockan 13.00 den 10 juni hade sammanlagt 59 ledamöter anslutit sig till 

motionen. Dessa skrivelser finns här samlade i en pdf-fil. 



Till

Sveriges Advokatsamfunds Fullmäktige

MOTION VID ORDINARIE FULLMÄKTIGEMÖTE

l SVERIGES ADVOKATSAMFUND 2008

Yrkande

Vi yrkar att fullmäktige ska besluta hemställa till styrelsen för Sveriges Advokatsamfund att
inte införa undantag från reglerna om intressekonflikt vid företagsöverlåtelse genom auktions-
förfarande, s.k. controlled auctions, och därmed inte anta framtaget förslag till dispens villkor.

Bakgrund

I enlighet med fullmäktiges beslut den 3 juni 2005 om en översyn av de Vägledande reglerna
om god advokatsed (VRGA), beslutade styrelsen den 16 juni 2005 att uppdra åt Etikkommit-
tén att utföra en sådan översyn.

Etikkommittén redovisade slutligt sitt uppdrag till styrelsen den 24 oktober 2007 och identifie-
rade behov av vissa förändringar i VRGA men föreslog beträffande controlled auctions att
inte införa undantag från reglerna om intressekonflikt.

Efter behandling av Etikkommitténs förslag beslutade styrelsen den 24 januari 2008 om för-
slag till nya VRGA, vilket förslag dock inte innefattade undantag från reglerna om intressekon-
flikt vid controlled auctions. Dock har genom styrelsen tagits fram förslag till en möjlig rege/i
VRGA om undantag från reglerna om intressekonflikter vid controlled auctions genom dis-
pensförfarande.

Enligt vår uppfattning bör inte styrelsen frångå sin bedömning i det vägledande uttalande av
den 3&april 2004 (bilagt) rörande intressekonflikter vid biträde i samband med controlled auc-
tions m.m. Vi anser följaktligen att styrelsen inte ska införa ett dispens f or f ärande för att advo-
kater vid samma advokatbyrå ska kunna ges rätt att företräda flera klienter (budgivare) vid
controlled auctions.

I april 2008

























 
 
 
Sveriges Advokatsamfund 
Box 27321 
102 54 STOCKHOLM 
via fax 08-660 07 79 eller registrator@advokatsamfundet.se 

  

 

 

Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008 

Undertecknade biträder härmed yrkandet i motion avseende controlled auctions som tidigare 
har inlämnats av advokaterna Håkan Fohlin och Fred Wennerholm. 

 

I juni 2008 

Karl Johan Dhunér 







 
-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: Bengt Gessle [mailto:bengt.gessle@garde.se] 
Skickat: den 10 juni 2008 12:42 
Till: Registrator 
Ämne: Fullmäktigemötet 
 
 
Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008. 
 
Undertecknad biträder härmed yrkandet i motion avseende controlled auctions 
som tidigare har inlämnats av advokaterna Håkan Fohlin och Fred Wennerholm. 
 
Helsingborg den 10 juni 2008 
 
Bengt Gessle 
 
__________________________________ 
 
  
 
Advokat Bengt Gessle 
 
Gärde Wesslau Advokatbyrå 
 
P.O. Box 1422 
 
(Besöksadress: Kungsgatan 2) 
 
SE-251 14 Helsingborg 
 
Tel: +46-(0)42-453 79 00 (vx) 
 
Tel: +46-(0)42-453 79 10 
 
Fax:+46-(0)42-14 10 55 
 
E-mail: bengt.gessle@garde.se 
 
www.garde.se 
 
__________________________________ 
 
Annan än den avsedde mottagaren får inte 
 
kopiera, vidareförmedla eller tillgodogöra 
 
sig den information som finns i meddelandet. 
 
Om Ni erhåller meddelandet av misstag, ombeds 
 
Ni att genast underrätta oss. Tack. 
 
This message, and/or attachment (-s), may contain 
 
confidential information. It may not be disclosed to, 
 
or used by, anyone other than the addressee. If 
 
you receive this message in error, please advise 
 



the sender immediately. Thank you. 
########################################### 
 
This message has been scanned by F-Secure Anti-Virus for Microsoft Exchange. 
For more information, connect to http://www.f-secure.com/ 



 
 
 
Sveriges Advokatsamfund 
Box 27321 
102 54 STOCKHOLM 
via fax 08-660 07 79 eller registrator@advokatsamfundet.se 

  

 

 

Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008 

Undertecknade biträder härmed yrkandet i motion avseende controlled auctions som tidigare 
har inlämnats av advokaterna Håkan Fohlin och Fred Wennerholm. 

 

I juni 2008 

 

Krister Havert 

 



Från: Marcus Heden [mailto:Marcus.Heden@roschier.com]  
Skickat: den 9 juni 2008 19:10 
Till: Registrator 
Ämne: Biträde av motion vid ordinarie fullmäktigemöte 
Sveriges Advokatsamfund 

Box 27321 

102 54 STOCKHOLM 

via registrator@advokatsamfundet.se  

Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008  

Undertecknad biträder härmed yrkandet i motion avseende controlled auctions som tidigare 
har inlämnats av advokaterna Håkan Fohlin och Fred Wennerholm. 

9 juni 2008 

  
  
Marcus Hedén 
Partner 
  
Tel. dir. +46 (0)8 553 190 66 
Mobile +46 (0)768 411 905 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
  
*** 
Roschier Advokatbyrå AB 
Visiting address: Blasieholmsgatan 4 A 
P.O. Box 7358 
103 90 Stockholm 
Sweden 
Tel. +46 (0)8 553 190 00 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
http://www.roschier.com 
  
RoschierRaidla 
Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania 
http://www.roschierraidla.com 
  
*** 
This e-mail is confidential. It may contain information which is privileged or otherwise protected against 
unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please telephone or 
e-mail the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, 
distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you. 
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Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 STOCKHOLM
via fax 08-660 07 79 eller registrator@advokatsamfundfttse

Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008

Undertecknade biträder härmed yrkandet i motion avseende controlled auctions som tidigare
har inlämnats av advokaterna Håkan FohJin och Fred Wennerholm.

9 juni 20;

Setterwalls Advokatbyrå i Göteborg AB





Från: Lars Johansson [mailto:Lars.Johansson@roschier.com]  
Skickat: den 9 juni 2008 16:26 
Till: Registrator 
Ämne: Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008 
Undertecknad biträder härmed yrkandet i motion avseende controlled auctions som tidigare har 
inlämnats av advokaterna Håkan Fohlin och Fred Wennerholm. 
  
9 juni 2008 
  
Lars Johansson 
Partner 
  
Tel. dir. +46 (0)8 553 190 06 
Mobile +46 (0)76 840 9106 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
  
*** 
Roschier Advokatbyrå AB 
Visiting address: Blasieholmsgatan 4 A 
P.O. Box 7358 
103 90 Stockholm 
Sweden 
Tel. +46 (0)8 553 190 00 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
http://www.roschier.com 
  
RoschierRaidla 
Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania 
http://www.roschierraidla.com 
  
*** 
This e-mail is confidential. It may contain information which is privileged or otherwise protected against 
unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please telephone or 
e-mail the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, 
distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you. 
  
  
  



Från: Lars Johansson [mailto:Lars.Johansson@roschier.com]  
Skickat: den 9 juni 2008 16:26 
Till: Registrator 
Ämne: Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008 
Undertecknad biträder härmed yrkandet i motion avseende controlled auctions som tidigare har 
inlämnats av advokaterna Håkan Fohlin och Fred Wennerholm. 
  
9 juni 2008 
  
Lars Johansson 
Partner 
  
Tel. dir. +46 (0)8 553 190 06 
Mobile +46 (0)76 840 9106 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
  
*** 
Roschier Advokatbyrå AB 
Visiting address: Blasieholmsgatan 4 A 
P.O. Box 7358 
103 90 Stockholm 
Sweden 
Tel. +46 (0)8 553 190 00 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
http://www.roschier.com 
  
RoschierRaidla 
Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania 
http://www.roschierraidla.com 
  
*** 
This e-mail is confidential. It may contain information which is privileged or otherwise protected against 
unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please telephone or 
e-mail the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, 
distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you. 
  
  
  



Från: Robert Lakatos [mailto:Robert.Lakatos@roschier.com]  
Skickat: den 9 juni 2008 19:14 
Till: Registrator 
Ämne: Inför fullmäktigemötet 

Inför fullmäktigemötet vill jag härmed meddela att jag stödjer den motion som inlämnats av Fred 
Wennerholm och Håkan Fohlin avseende controlled auctions. 
  
Vänliga hälsningar 
  
Robert Lakatos 
Partner 
  
Tel. dir. +46 (0)8 553 190 48 
Mobile +46 (0)76 840 96 48 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
  
*** 
Roschier Advokatbyrå AB 
Visiting address: Blasieholmsgatan 4 A 
P.O. Box 7358 
103 90 Stockholm 
Sweden 
Tel. +46 (0)8 553 190 00 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
http://www.roschier.com 
  
RoschierRaidla 
Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania 
http://www.roschierraidla.com 
  
*** 
This e-mail is confidential. It may contain information which is privileged or otherwise protected against 
unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please telephone or 
e-mail the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, 
distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you. 
  
  
  







2008 06/09 16:01 FAX 032218983 ®001

Till Sveriges Advokatsamfunds fullmäktige

Motion vid ordinarie fullmäktigemöte
från Advokaterna Fred Wennerholm och Håkan Fohlin

För tydlighetens skull vill vi genom denna skrivelse klargöra att vi stödjer den av Fred
Wennerholm och Håkan Fohlin ingivna motionen med yrkande om en hemställan till
styrelsen tor Sveriges Advokatsamfund att inte införa undantagsreglerna om
intressekonflikt vid så kallade controlled auctions.

Y juni 2008

//
Advokat Johan Lövrup
Advokatfirman Glimstedt AB

Tel. 0322-63 30 50, Fax 0322-189



 
 

Från: Johan Ohlsson-Leijon [mailto:Johan.Ohlsson-Leijon@roschier.com]  
Skickat: den 10 juni 2008 09:24 
Till: Registrator 
Ämne: Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008 

  
I egenskap av advokat och medlem av samfundet vill jag härmed framföra mitt biträde till motion 
inlämnad av advokaterna Håkan Fohlin och Fred Wennerholm mot ett dispensförfarande enligt vilket 
advokater vid en och samma advokatbyrå genom ett dispensförfarande ska kunna ges rätt att 
företräda flera olika klienter i samband med s.k. "controlled auctions". 

10 juni 2008 
  
Johan Ohlsson-Leijon 
 
Tel.dir. +46 (0)8 553 190 45 
Mobile +46 (0)76 104 7137 
 
*** 
Roschier Advokatbyrå AB 
Visiting address: Blasieholmsgatan 4 A 
P.O. Box 7358 
103 90 Stockholm 
Sweden 
Tel. +46 (0)8 553 190 00 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
http://www.roschier.com 
 
RoschierRaidla 
Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania 
http://www.roschierraidla.com 

* * * 
This e-mail is from Roschier and is intended only for the addressee. This e-mail may contain 
privileged and confidential information. If you receive this e-mail by mistake, please return it 
to Roschier without producing, distributing or retaining copies thereof.  
Thank you 

  
  
  
  



 
 
 
Sveriges Advokatsamfund 
Box 27321 
102 54 STOCKHOLM 
via fax 08-660 07 79 eller registrator@advokatsamfundet.se 

  

 

 

Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008 

Undertecknad biträder härmed yrkandet i motion avseende controlled auctions som tidigare 
har inlämnats av advokaterna Håkan Fohlin och Fred Wennerholm. 

 

I juni 2008 

 

Anders Rydin 

 

 

 



Från: Fredrika Skoog Eriksson [mailto:Fredrika.Skoog.Eriksson@roschier.com]  
Skickat: den 9 juni 2008 23:43 
Till: Registrator 
Ämne: Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008 

Undertecknad biträder härmed yrkandet i motion avseende controlled auctions som tidigare har 
inlämnats av advokaterna Håkan Fohlin och Fred Wennerholm. 
  
9 juni 2008 
  
Fredrika Skoog Eriksson 
Senior Associate 
  
Tel. dir. +46 (0)8 553 190 12 
Mobile +46 (0)76 840 91 12 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
  
*** 
Roschier Advokatbyrå AB 
Visiting address: Blasieholmsgatan 4 A 
P.O. Box 7358 
103 90 Stockholm 
Sweden 
Tel. +46 (0)8 553 190 00 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
http://www.roschier.com 
  
RoschierRaidla 
Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania 
http://www.roschierraidla.com 
  
*** 
This e-mail is confidential. It may contain information which is privileged or otherwise protected against 
unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please telephone or 
e-mail the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, 
distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you. 
  
  
  



 
Från: Anna-Karin Holland [mailto:anna-karin.holland@hollandlaw.se]  
Skickat: den 10 juni 2008 11:33 
Till: Registrator 
Ämne: Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008 
Prioritet: Hög 

Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008 

Undertecknad biträder härmed yrkandet i motion avseende controlled auctions som tidigare har 
inlämnats av advokaterna Håkan Fohlin och Fred Wennerholm. 

  
Med vänlig hälsning 
  
Anna-Karin Holland 
Advokat 
  
Holland Advokatbyrå 
Nybrogatan 11 
SE-114 39 Stockholm 
Sweden 
Phone: +46 (0)8 666 00 62 
Facsimile: +46 (0)8 666 01 62 
Mobile: + 46 (0)70 413 30 12 
E-mail: anna-karin.holland@hollandlaw.se 
www.hollandlaw.se 
  
_______________________________ 
  
This e-mail may contain material that is confidential, privileged and/or attorney work product for the 
sole use of the intended recipient. Any review, reliance or distribution by others or forwarding without 
express permission is strictly prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the 
sender and delete all copies. 
  
  





 
Från: Martin Wigforss [mailto:Martin.Wigforss@roschier.com]  
Skickat: den 10 juni 2008 12:06 
Till: Registrator 
Ämne: Biträde till motion 

Undertecknad biträder härmed yrkandet i motion avseende controlled auctions som tidigare har 
inlämnats av advokaterna Håkan Fohlin och Fred Wennerholm. 
  
Med vänlig hälsning, 
  
Martin Wigforss 
  
Tel. dir. +46 (0)8 553 190 49 
Mobile +46 (0)76 128 90 96 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
  
*** 
Roschier Advokatbyrå AB 
Visiting address: Blasieholmsgatan 4 A 
P.O. Box 7358 
103 90 Stockholm 
Sweden 
Tel. +46 (0)8 553 190 00 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
http://www.roschier.com 
  
RoschierRaidla 
Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania 
http://www.roschierraidla.com 
  
*** 
This e-mail is confidential. It may contain information which is privileged or otherwise protected against 
unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please telephone or 
e-mail the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, 
distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you. 
  
  
  

  
  
  



 
Från: Mårten Willamo [mailto:Marten.Willamo@roschier.com]  
Skickat: den 10 juni 2008 09:08 
Till: Registrator 
Ämne: Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008  

Undertecknade biträder härmed yrkandet i motion avseende controlled auctions som tidigare har 
inlämnats av advokaterna Håkan Fohlin och Fred Wennerholm. 

10 juni 2008 

Mårten Willamo 

Roschier Advokatbyrå 
  
*** 
This e-mail is confidential. It may contain information which is privileged or otherwise protected against 
unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please telephone or 
e-mail the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, 
distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you. 
  
  
  



Från: Ola Åhman [mailto:Ola.Ahman@roschier.com]  
Skickat: den 9 juni 2008 19:08 
Till: Registrator 
Ämne: Stöd för motion mot särskilda regler för controlled auctions 
Undertecknad lämnar härmed sitt stöd till den motion mot en uppmjukning av de etiska reglerna som 
kollegorna Fred Wennerholm och Håkan Fohlin ingav i april 2008 inför fullmäktigemötet. 
  
Vänligen 
  
Ola Åhman 
Partner 
  
Tel. dir. +46 (0)8 553 190 07 
Mobile +46 (0)768 40 91 07 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
  
*** 
Roschier Advokatbyrå AB 
Visiting address: Blasieholmsgatan 4 A 
P.O. Box 7358 
103 90 Stockholm 
Sweden 
Tel. +46 (0)8 553 190 00 
Fax +46 (0)8 553 190 01 
http://www.roschier.com 
  
RoschierRaidla 
Sweden, Finland, Estonia, Latvia, Lithuania 
http://www.roschierraidla.com 
  
*** 
This e-mail is confidential. It may contain information which is privileged or otherwise protected against 
unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please telephone or 
e-mail the sender and delete this message and any attachments from your system without producing, 
distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you. 
  
  
  



Faxausändare : BB46 31 710 40 01 ADYOKATFA GLIMSTEDT 13:32 l/l

GLIMSTEDT

Till Sveriges Advokatsamfunds fullmäktige

Motion vid ordinarie fullmäktigemöte
från Advokaterna Fred Wennerholm och Håkan Fohlin

För tydlighetens skull vill vi genom denna skrivelse klargöra att vi stödjer den av Fred
Wennerholm och Håkan Fohlin ingivna motionen med yrkande om en hemställan till
styrelsen för Sveriges Advokatsamfund att inte införa undantagsreglerna om
intressekonflikt vid så kallade controlled auctions.

den



Sveriges Advokatsamfund
Box 27321
102 54 STOCKHOLM
via fax 08-660 07 79 eller registrator@advokatsamfundet.se

Motion vid ordinarie fullmäktigemöte i Sveriges Advokatsamfund 2008

Undertecknade biträder härmed yrkandet i motion avseende controlled auctions som tidigare
har inlämnats av advokaterna Håkan Fohlin och Fred Wennerholm.

I juni 2008

Lé.tS frct>th>£>or*

SvvL S l r ^ L f U ^

i f K̂dCCberta

vJ

er

TeterT^v/e^W

^h-ev-^s^ U^tcssrcn-v

,e>K

?e+^ i/A




