
FRÅGA 67 
 
Observera att numreringen i stycken endast är till för att underlätta läsning och 
genomgång. 

 
1. Arne, Bertil och Carl Davidsson äger vardera en tredjedel av aktierna i Motorklipp 

AB. Motorklipp säljer trädgårdsmaskiner på den nordiska marknaden. Arne sitter 
placerad i Köpenhamn och sköter den danska marknaden. Bertil och Carl sitter på 
huvudkontoret i Stockholm. 

 
2. Advokaten Helge Sköld på advokatfirman Sörman & Sköld, en stor advokatfirma med 

ett sextiotal jurister, har hjälpt bröderna och företaget från starten. Helge har gjort 
aktieägaravtalet och bolagsbildning och hanterat tvister och juridisk rådgivning i alla 
år. 

 
3. En dag kommer Bertil och Carl till Helge på advokatfirman och ber Helge hjälpa dem 

att säga upp aktieägaravtalet, som bland annat reglerar brödernas inbördes 
ansvarsområden, eftersom de inte tycker att Arne sköter den danska verksamheten på 
godtagbart sätt. Till brödernas besvikelse tackar Helge nej till uppdraget med hänsyn 
till att han efter alla år fått en lojalitetsplikt också mot Arne, även om det mest är 
Bertil och Carl han haft att göra med. 

 
4. Helge rekommenderar bröderna att gå till advokaten Vera Vagnby på advokatfirman 

Lippert. Helge har bara hört gott om Vera och advokatfirman Lippert. Inte minst sedan 
hans gamla kompanjon Sven Sörman, sedan han föll för åldersstrecket bosatt sig i 
Falsterbo och börjat på advokatfirman Lipperts Malmökontor.  

 
5. Bertil och Carl söker upp Vera som åtar sig uppdraget. Bertil och Carl lämnar en 

muntlig redogörelse för innehållet i aktieägaravtalet och de beskriver också mycket 
exakt bestämmelsen som reglerar uppsägning av avtalet. ”Om två av de tre 
aktieägarna gemensamt säger upp avtalet skall detta upphöra att gälla sex månader 
efter det att uppsägningen skett.” 

 
6. Vera tycker bestämmelsen är lite ovanlig och ställer en rad frågor till Bertil och Carl. 

De lovar att skicka över en kopia av avtalet så småningom men vill att Vera nu agerar 
snabbt.  

 
7. Vera skriver en uppsägningshandling som hon skickar till Arne, tillsammans med ett 

förslag till nytt aktieägaravtal.  
 

8. Arne, som rotat sig väl i Köpenhamn, vänder sig till den danske revisorn Preben 
Nilsen.  

 



   

9. Preben råkar veta att Sven Sörman numera arbetar på Lipperts Malmökontor. Han 
skriver till Vera att han anser att hon mot denna bakgrund  är jävig. Samtidigt ber han 
Vera skicka över ett exemplar av aktieägaravtalet eftersom Arne inte kan hitta sitt 
exemplar.  

 
10. När det gäller aktieägaravtalet svarar Vera torrt att hon inte är någon arkivarie åt Arne 

och hon ber samtidigt att få återkomma i jävsfrågan. 
 

11. Vera ringer sin gamle principal Rune Rask, vars goda omdöme hon uppskattar. Rune 
lämnade för många år sedan advokatfirman Lippert och driver nu bara en blygsam 
verksamhet från sin bostad. Rune är ändå en noggrann herre och ber Vera om alla 
uppgifter på parterna så att han kan kontrollera eventuella jäv om han nu på något sätt 
blir involverad i ärendet. Vera ger honom de begärda uppgifterna och Rune kan 
konstatera att han inte får några träffar i sitt jävsregister.  

 
12. När Rune fått hela problematiken klar för sig blir han bekymrad och tycker att Vera 

skall avstå från uppdraget för att slippa ytterligare ”tjafs” i jävsfrågan.  
 

13. Vera tycker dock inte att hon har någon grund för att lämna uppdraget och anser att 
hennes lojalitetsplikt mot Bertil och Carl kräver att hon stannar kvar. Just som Vera 
väl bestämt sig för detta får hon från Carl ett mail där aktieägaravtalet i sin helhet 
finns återgivet. Till sin stora irritation ser hon att avtalet inte alls går att säga upp på 
det sätt som Bertil och Carl uppgivit för henne. Bortsett från grova avtalsbrott är 
avtalet i princip omöjligt att säga upp före år 2014. 

 
14. Vera bestämmer sig för att sluta grubbla över jävet och skriver istället till Bertil och 

Carl att hon med omedelbar verkan frånträder uppdraget eftersom de lämnat henne 
felaktig information i samband med att hon åtog sig detta. 
 

15. Vera debiterar därefter Motorklipp i en slutfaktura det arbete hon utfört i saken. 
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