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Molins Advokatbyrå är en stor firma i Stockholm med cirka 100 jurister. Man har en 
särskild avdelning som arbetar med jordbruksjuridik och därmed sammanhängande 
miljöjuridik. Bland klienterna finns flera stora plantskolor.  
 
En av dem är Ekedalens Plantskola AB (Ekedalen) som vänder sig till konsumenter 
och säljer, genom flera egna varuhus, plantor såsom träd och buskar med mera. En 
annan klient på byrån är Larssons Växtodling AB (Växtodling) som särskilt arbetar 
med att odla julstjärnor för export till Danmark och Tyskland. Växtodling sysselsätter 
cirka 40 personer och har en hög omsättning men ständiga problem med sin likviditet. 
Växtodlings ägare, Alvin Larsson, har från initierat håll hört att det kommer att kunna 
bli problem med exporten till Danmark och Tyskland på grund av att man vid något 
tillfälle i krukväxter från Sverige hittat den svarta rotgnagaren, en liten parasit som 
sprids med blomkruksjord. 
 
När Alvin Larsson är på besök på Molins Advokatbyrå, hos sin mångårige rådgivare, 
advokaten Gunnar Gråberg, får han av Gunnar veta att en annan klient på 
advokatbyrån, Ekedalen, har en överfylld kassa och vill expandera genom uppköp. 
Alvin Larsson förklarar omedelbart att Växtodling är till salu. 
 
Gunnar tar kontakt med sin kollega, advokaten Harry Hansson, som är klientansvarig 
för Ekedalen och den som berättat för Gunnar om Ekedalens expansionsplaner. De 
båda kollegorna ser till att en kontakt skapas mellan Alvin Larsson och Ekedalens 
ägare, Björn Bengtsson. De båda herrarna är 100-procentiga ägare i respektive företag 
och har därför lätt att fatta beslut. De blir snabbt överens om huvuddragen i en affär, 
inklusive priset, som innebär att Ekedalen köper samtliga Alvin Larssons aktier i 
Växtodling.  
 
Alvin Larsson tar kontakt med Gunnar och Björn Bengtsson i sin tur med Harry. De 
lämnar båda samma besked, nämligen att de vill ha ett aktieöverlåtelseavtal med 
Ekedalen som köpare och Alvin Larsson som säljare. Det är inte nödvändigt med 
någon due diligence. Björn Bengtsson anser sig så väl känna till Växtodling att han 
med hjälp av de upplysningar han får genom Växtodlings revisor har fått all den 
information han behöver.  
 
Harry och Gunnar förklarar att advokatbyrån kan skriva ett avtal på sätt som parterna 
vill, men att de måste vara medvetna om att man vid en eventuell framtida tvist varken 
kommer att kunna företräda Alvin Larsson eller Ekedalen. För ordningens skull begär 
Molins Advokatbyrå in ett skriftligt samtycke till förfarandet från Ekedalen och Alvin 
Larsson. Båda parter förklarar sig nöjda och konstaterar att ärendet på det här sättet 
blir avsevärt billigare för dem båda två, jämfört med om de skulle behöva söka nya 
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advokater som inte känner till varken deras företag eller den speciella branschjuridik 
som här gör sig gällande.  
 
Slutuppgörelse av affären sker i augusti månad och båda parter är nöjda. 
 
I november samma år meddelar Jordbruksdepartementen i Tyskland och Danmark att 
inga krukodlade växter från Sverige får införas till deras respektive länder. Alvin 
Larsson tackar sin lyckliga stjärna för att han sålde i tid. Företaget hade aldrig klarat 
den ”smällen”. Nu finns ju en kapitalstark ägare som säkert har möjlighet att skjuta till 
nödvändiga medel för att Växtodling skall kunna överleva krisen.  
 
Björn Bengtsson är dock inte lika nöjd. Han förklarar för Harry att han förstått att inte 
bara Alvin Larsson utan också Molins Advokatbyrå, genom uppgifter från Alvin 
Larsson, kände till risken för exportstopp som nu kommer att kosta företaget mer än 
åtta miljoner kronor i uteblivna intäkter. Björn Bengtsson menar att det är egendomligt 
att Harry inte sagt något till honom. Harry förklarar att uppgiften omfattas av 
tystnadsplikt och att han inte kunnat lämna ut denna utan tillstånd från Alvin Larsson, 
vilket han inte räknade med var realistiskt. Harry påpekar också att Ekedalen alltid har 
möjlighet att framföra anspråk mot Alvin Larsson om man anser sig förd bakom ljuset. 
 
Björn Bengtsson svarar att han ”skiter i” eventuell tvist med Larsson men att 
advokatbyrån kan bereda sig på ett skadeståndsanspråk från Ekedalen. 
 
Harry påpekar då för Björn Bengtsson att enligt byråns allmänna villkor, som Björn 
Bengtsson tagit del av, måste eventuella skadeståndsanspråk framföras inom trettio 
dagar från fakturadagen. Detta har inte skett varför Ekedalen inte kan rikta något 
anspråk mot advokatbyrån. 


