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Advokaten Lotta Lydig arbetar på advokatfirman Fenix AB. Fenix har kontor i 
Stockholm, Göteborg och London. Advokatbyrån är resultatet av en fusion mellan 
advokatfirmorna Law AB och Advice AB som fusionerade för mindre än ett år sedan. 
 
Lotta känner bara en bråkdel av sina juristkolleger eftersom advokatfirman Law, där 
hon tidigare var anställd, var den mindre byrån vid fusionen. 
 
Lotta som framför allt arbetar med processer och skiljeförfaranden företräder sedan 
åtta månader tillbaka ett stort svenskt börsbolag, Kapital AB, i en tvist med det 
engelska bolaget Bank Ltd. Tvisten är den största Lotta handlagt och tvisteföremålet 
överstiger 150 miljoner svenska kronor. Den innehåller också en rad komplicerade 
juridiska frågor, bland annat lagvalsfrågor. Den engelske advokaten, Adam Smith, 
som företräder Bank tillskriver nu Lotta och uppger att Bank är storligen förvånad 
över att Lotta åtagit sig ärendet mot bakgrund av att Bank tidigare haft med kontakt 
med dåvarande advokatfirman Advice’ Londonkontor.  
 
Bank bad advokaten Lage Lind vid Advice’ Londonkontor uttala sig om innehållet i 
svensk rätt i anledning av den uppseglande tvisten mot Kapital.  
 
Lage lämnade Advice i samband med fusionen och har aldrig arbetat på 
advokatfirman Fenix. Lotta tycker situationen är brydsam men kommer efter moget 
övervägande fram till att hon kan behålla uppdraget. Det skall tilläggas att Lotta lagt 
mycket stort engagemang i den omfattande processen och att den har ett mycket 
stort ekonomiskt värde även för henne och för byrån.  
 
För säkerhets skull dryftar Lotta frågan med två äldre delägare på Fenix och till 
hennes besvikelse är de båda av den bestämda uppfattningen att byrån gjort en miss 
vid sin jävskontroll och att jäv föreligger. 
 
Lotta replikerar att även om hon är jävig har hon i dagsläget ingen möjlighet att 
lämna uppdraget. Skiljeförfarandet har kommit fram till ett slutsammanträde som 
kommer att äga rum under fjorton dagar med början om en vecka. Av många skäl 
skulle det vara ytterst skadligt för Kapital om Lotta nu tvingas hoppa av.  
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Lotta hävdar att hennes lojalitetsplikt bjuder att hon fullföljer uppdraget även om det 
nu kunnat konstateras att hon är jävig. Utan att närmare redovisa sina överväganden 
underrättar hon advokaten Smith om att hon kommer att kvarstå som ombud och 
fullfölja uppdraget. Eftersom hon själv disponerar jävsfrågan bryr hon sig inte om att 
diskutera saken med Kapital. Skiljedomen blir en total seger för Kapital, och Bank 
tvingas utbetala 150 miljoner kronor och även svara för skiljenämndens fulla kostnad.  
 
Lotta erhåller nu följande instruktion från Kapital. Det utdömda beloppet skall sättas 
på ett av Fenix i London öppnat klientmedelskonto. Av beloppet skall tio miljoner 
kronor överföras till vardera av tre namngivna personer i Kapitalkoncernen vilka 
belopp utgör bonus för förtjänstfullt arbete i den affär som varit föremål för tvist. 
Resterande belopp, 120 miljoner kronor, skall överföras till ett klientmedelskonto hos 
Fenix i Sverige och Lotta skall efter avräkning för sitt arvode därefter slutredovisa till 
Kapital. 
 
 


