
   

En möjlig regel i Vägledande regler om god advokatsed om undantag från 
reglerna om intressekonflikter vid s.k. controlled auction 
 
[3.8] Undantag från reglerna om intressekonflikter  
 
I fråga om företagsöverlåtelse genom auktionsförfarande, s.k. controlled auction, får styrelsen 
efter ansökan meddela undantag från reglerna om intressekonflikter. Ett sådant undantag får 
återkallas när styrelsen finner skäl till det. 
 
Kommentar: 
 
Genom regeln lämnas en möjlighet för en advokatbyrå att efter ansökan i särskilda fall och 
under mycket specifika villkor företräda flera klienter. En sådan möjlighet att från 
Advokatsamfundets styrelse erhålla dispens föreligger endast i fråga om företagsöverlåtelser 
genom auktionsförfarande, s.k. controlled auction. En förutsättning för ett sådant undantag är 
dels att advokatbyråns klienter (budgivarna) uttryckligen i skrift samtycker till att advokater 
verksamma i samma advokatbyrå företräder fler än en budgivare samt att klienterna är så 
erfarna och transaktionsvana att de till fullo kan anses förstå innebörden därav och därmed 
kan avge ett s.k. informerat samtycke, dels att advokatbyrån organisatoriskt kan säkerställa att 
ingen beaktansvärd risk för informationsläckage inom advokatbyrån föreligger, utan att sådan 
tystnadsplikt som enligt god advokatsed gäller för en advokat på betryggande sätt kan 
upprätthållas. De ytterligare särskilda villkor som är förknippade med ett sådant undantag 
framgår närmare av den särskilda dispens som Advokatsamfundets styrelse kan meddela. För 
att dispens skall beviljas måste den sökande advokatbyrån i samband med ansökan ha 
förklarat sig införstådd med de krav som uppställs i dispensvillkoren samt att följa dessa i alla 
avseenden.  
 
Skälet till varför inte också andra fall av advokatuppdrag omfattas av möjligheten till 
undantag från de annars gällande reglerna om intressekonflikter är att det endast i det nu 
angivna undantagsfallet anses finnas rimliga förutsättningar att undvika en reell 
intressekonfliktsituation, genom att samtycket lämnas av en klient som i alla avseenden får 
anses förstå innebörden i undantaget samt att advokatbyrån organisatoriskt kan administrera 
uppdraget i auktionsförfarandet på sådant sätt att advokatbyrån i informations-, sekretess- och 
lojalitetshänseende i realiteten i nu angivet hänseende är att jämställa med olika 
advokatbyråer. Motsvarande kan rimligen inte sägas vara för handen i fråga om exempelvis 
försvararuppdrag. Det ligger nämligen i brottmålets och därmed försvararuppdragets natur att 
motsättningar och andra intressekonflikter mellan olika misstänkta kan uppkomma under 
uppdragets fullgörande. Sammantaget saknas därför förutsättningar att undanta 
försvararuppdrag från sedvanliga regler om intressekonflikter. Inte heller i andra typer av 
advokatuppdrag anses förutsättningar föreligga att vid sidan av controlled auctions göra 
undantag för de normalt gällande reglerna rörande intressekonflikter. 
 
Det i regeln angivna undantaget är således ett särskilt undantag enbart i fråga om häri angivet 
auktionsförfarande. Denna undantagsregel kan inte och kommer inte att kunna användas 
analogt beträffande andra typer av transaktioner eller liknande former av advokatuppdrag. Det 
är alltså frågan om ett till sitt tillämpningsområde mycket begränsat undantag.   



   

Särskild dispens för att företräda flera budgivare vid företagsöverlåtelse 
genom auktionsförfarande (s.k. controlled auction) 
 
I punkt [3.8] i Vägledande regler för god advokatsed anges att styrelsen i fråga om 
företagsöverlåtelse genom auktionsförfarande (controlled auction), efter ansökan får meddela 
undantag från reglerna om intressekonflikter, liksom att ett undantag får återkallas när 
styrelsen finner skäl till det.  
 
Med stöd av denna regel och ingiven ansökan meddelar styrelsen för Sveriges 
advokatsamfund härmed   
 
          SÄRSKILD  DISPENS 
 
Advokat verksam vid [Namn på advokatbyrån] (”Advokatbyrån”) får vid företagsöverlåtelse 
genom auktionsförfarande, s.k. controlled auction, på nedan angivna villkor acceptera 
uppdrag för budgivare (”Efterföljande Uppdrag”), trots att annan advokat verksam i samma 
advokatbyrå tidigare accepterat uppdrag för annan i auktionsförfarandet deltagande budgivare 
(”Tidigare Uppdrag”). 
 

1. Innan Efterföljande Uppdrag accepteras skall Advokatbyrån ha inhämtat samtycke 
från alla Advokatbyråns klienter som är budgivare i auktionsförfarandet. Sådant 
samtycke skall lämnas skriftligen (”Samtyckesbekräftelse”) av behörig företrädare för 
klienten och skall uttryckligen ange att budgivaren samtycker till att advokater 
verksamma i Advokatbyrån företräder fler än en budgivare i auktionsförfarandet. Kan 
sådant samtycke inte inhämtas från budgivare i Tidigare Uppdrag eller vägras 
samtycke, får Efterföljande Uppdrag inte accepteras. För det fall Samtycksbekräftelse 
enligt vad som nu har sagts inte lämnas av den tilltänkta klienten i Efterföljande 
Uppdrag, får sådant uppdrag inte accepteras. 

 
2. Innan Samtyckesbekräftelse begärs skall Advokatbyrån ha vidtagit sådana 

organisatoriska åtgärder som medför att tystnadsplikt som enligt god advokatsed åvilar 
advokat på betryggande sätt kan upprätthållas och att ingen beaktansvärd risk för 
informationsläckage och därmed brott mot tystnadsplikten föreligger. Detta innebär 
bland annat att jurist eller annan vid Advokatbyrån verksam handläggare inte får 
befatta sig med ett ärende för mer än en budgivare, dock med undantag för generellt 
utformade arbetsprodukter som inte är förknippade med något specifikt klientuppdrag. 
En skriftlig beskrivning av vidtagna organisatoriska åtgärder skall på begäran 
tillställas Advokatsamfundet.  

 
3. Samtyckesbekräftelse skall, utöver vad som anges i punkten 1, innehålla  

(i) En beskrivning av de organisatoriska åtgärder som avses i punkten 2 som 
Advokatbyrån har vidtagit, 

(ii) en utfästelse av Advokatbyrån om att, trots att Advokatbyrån i 
förvärvsärendet samtidigt företräder klienter med konkurrerande intressen, 
åtgärder som avses i punkten 2 vidtagits och att dessa vid varje tidpunkt 
skall upprätthållas, samt  

(iii) upplysning om att klient som är missnöjd med Advokatbyråns 
handläggning av i förvärvsärendet uppkommande frågor rörande 



   

motstridiga klientintressen har möjlighet att anmäla detta till 
Advokatsamfundet. 

 
4. Vad i denna dispens föreskrivits beträffande uppdrag för fler än en budgivare skall äga 

motsvarande tillämpning i det fall en i Advokatbyrån verksam advokat vill acceptera 
Efterföljande Uppdrag för finansiär eller annan i företagsförvärvet deltagande aktör, 
trots att annan i Advokatbyrån verksam advokat accepterat Tidigare Uppdrag för 
budgivare, finansiär eller annan aktör med intresse som är eller kan vara stridande mot 
den nya klientens uppdragsintresse.         

 
5. Advokatbyrå, i vilken advokat som accepterat uppdrag med utnyttjande av denna 

dispens är verksam, är skyldig att utan dröjsmål efter uppdragets slutförande till 
Advokatsamfundet avge skriftlig rapport med angivande av sådana uppgifter att 
förvärvsärendet kan identifieras samt med uppgift om huruvida något problem 
iakttagits beträffande Advokatbyråns handläggning av de olika budgivarnas intressen. 

 
6. Advokatbyrå som utnyttjat denna dispens och mot vilken klient därefter gör anmälan 

enligt punkten 3 (iii) ovan skall, om Advokatsamfundets styrelse inte anser att 
anmälan framstår som helt obefogad, till Advokatsamfundet betala en utredningsavgift 
om 25 000 kronor eller det högre belopp som styrelsen i det enskilda fallet bestämmer, 
till täckande av kostnader för utredning av anmälan.  

 
7. Advokatsamfundets styrelse äger när skäl därtill anses föreligga, med omedelbar 

verkan, återkalla denna dispens. I sådant fall får inget Efterföljande Uppdrag därefter 
accepteras.   

 


