
FRÅGA 61 
 
Observera att numreringen i stycken endast är till för att underlätta läsning och 
genomgång. 

 
1. Advokat Sara Stolt är delägare i den stora advokatfirman Lidberg och Ljungman (LL).  

 
2. Saras viktigaste klient är Försäkringsaktiebolaget Solid (Solid). Efter flera år i Solids 

styrelse har Sara nyligen valts till ordförande. För det uppdraget får hon ett fast årligt 
arvode på 500 000 kronor. Viktigare för LL är dock att Sara ser till att Solid skickar 
över mängder av juridiska uppdrag till LL.  

 
3. Sara har dessutom, för LL:s räkning, med Solid förhandlat fram ett avtal som gör att 

Saras byråkollega, advokaten Rune Rask, sitter fast placerad på Solid, som chefsjurist. 
För detta får LL ett fast månadsarvode.  

 
4. En annan stor klient på LL är fastighetsbolaget Brahe för vilket advokaten Gunnar 

Gråberg är klientansvarig. Brahe har kommit i tvist med fjorton olika 
kontorshyresgäster i sin största fastighet belägen mitt i Stockholm. Tvisten gäller 
tolkningen av en indexklausul i det hyresavtal som är standard för Brahes hyresgäster 
och som utformats av Gunnar Gråberg. 

 
5. En av hyresgästerna i fastigheten är just Solid och Gunnar Gråberg meddelar Brahe att 

han kommer att vara jävig i den tvisten men att han kan företräda Brahe i de tretton 
övriga.  

 
6. Saras uppdrag som styrelseordförande i Solid har kommit att bli mer betungande än 

hon förutsett. Bolaget har förlorat stora belopp i den kreditgivning som man också 
bedriver och som lök på laxen har man haft ett skadefall på flera hundra miljoner 
kronor där återförsäkringen inte har fungerat varför Solid ensamt fått svara för skadan. 

 
7. Faktum är att läget börjar bli kritiskt för Solid. En konkurs är inte långt borta.  

 
8. För att rädda Solid föreslår styrelsen en nyemission som skall ge företaget 350 

miljoner kronor.  
 

9. LL beslutar genast att man skall teckna sig för aktier för totalt 1 miljon kronor i 
nyemissionen som en gest mot Solid. LL vill inte att deras största klient skall 
försvinna genom en konkurs. 

 



   

10. Det visar sig dock att emissionen inte är så lätt att genomföra. Ingen av de större 
ägarna är beredd att vara med och ingen bank vill vara med som garant. Konkursen 
kommer allt närmare. 

 
11. Gunnar Gråberg, som håller på med att hjälpa Brahe att granska offerter för en ny 

försäkring av Brahes hela fastighetsbestånd, informerar Brahe om läget och råder 
Brahe att bortse från Solids offert, eftersom en försäkring där skulle kunna innebära 
problem.  
 

12. På LL tittar man nu över vilka ”Solid-ärenden” man kan fakturera. På LL finns en del 
klientmedel vilka man tar i anspråk för sina fakturor. Bland annat finns på 
klientmedelskontot en skadeersättning på 200 000 kronor, som skall utbetalas till den 
skadelidande så snart förlikningsavtalet med denne återkommer till byrån i 
undertecknat skick.  
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