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Pettersson & Son AB (PESAB) importerar skinn- och lädervaror. Verksamheten
sysselsätter 20 personer. VD och 50 %-ig ägare är Torbjörn Pettersson. Den andra
halvan ägs av hans far Folke, som dragit sig tillbaka från den dagliga verksamheten.
Advokat Sören Segerberg på advokatfirman Epsilon har i många år varit PESAB:s
rådgivare. Han är också styrelsens ordförande. Sören och Folke är jaktkamrater och
gamla goda vänner.
Torbjörn har börjat fundera på vad en äktenskapsskillnad kommer att få för
ekonomiska konsekvenser för honom. Han tar kontakt med Sören och diskuterar
saken. Sören har skrivit aktieägaravtalet mellan Torbjörn och Folke och det var också
han som ordnade all formalia kring Torbjörns förvärv av hälften av aktierna i bolaget
från Folke som tidigare varit ensam ägare i PESAB.
Sören upprättar ett förslag till äktenskapsförord som innebär att Torbjörns aktier görs
till enskild egendom. Torbjörn får förslaget för att ta med sig hem och visa för sin
hustru.
Torbjörn har ytterligare en sak att ta upp med Sören. PESAB har hamnat i en tvist med
en av sina största kunder, möbeltillverkaren Soffman AB (SOAB).
SOAB anser sig fått fel kvalitet på en stor läderleverans vilket förorsakat dem stora
kostnader då de tvingats makulera flera veckors produktion.
Sören kände till tvisten eftersom SOAB:s VD, Kent Stjärnkvist, kontaktade en
byråkollega på Epsilon för flera veckor sedan och frågade om denne kunde hjälpa
SOAB i tvisten. Kollegan fick förklara att han var jävig eftersom Sören var ordförande
i PESAB:s styrelse.
Det var naturligt för Kent Stjärnkvist att ta kontakt med advokatfirman Epsilon
eftersom de är ombud för SOAB i en pågående mönstertvist.
När Torbjörn nu tar upp frågan om tvisten med SOAB informerar Sören honom om
Epsilons uppdrag för SOAB. Han berättar att mönstertvisten har stor betydelse för
SOAB:s framtid och att det är stora pengar som står på spel, men att inget hindrar
honom från att företräda PESAB mot SOAB i den nya tvisten.
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SOAB kommer i den tvisten att företrädas av advokaten Bert Varg. Det var Sören som
rekommenderade Kent Stjärnkvist att ta kontakt med Bert Varg. Bert Varg driver egen
verksamhet men delar reception och bibliotek/sammanträdesrum med två andra
advokater.
Sören är privat god vän med Bert och anser att han är en vettig och pragmatisk typ.
Sören och Bert finner också snart en förlikningsuppgörelse som de försöker förankra
hos sina respektive huvudmän.
Förlikningsförslaget gör dock Torbjörn mycket upprörd. Han förstår inte vad Sören
tänkt på. I sin egenskap av ordförande i bolaget borde han veta att en förlikning av den
typ som nu föreslagits helt skulle tömma PESAB:s kassa. Torbjörn rådgör med Folke
om situationen.
Folke blir också irriterad när han får höra om förlikningsförslaget, men framför allt
över att Sören och Bert processar på var sin sida. Han vet ju nämligen att de är mycket
goda vänner och umgås familjevis.
Folke, som är en handlingskraftig man, ringer själv upp Kent Stjärnkvist och föreslår
ett möte. Torbjörn har berättat för Folke om SOAB:s mönstertvist och Folke inser att
SOAB säkert inte vill driva två processer samtidigt. Han blir också strax överens med
Kent Stjärnkvist om en förlikning som Kent påföljande dag ber Bert skriva ner och
skicka över till Torbjörn.
Sören blir lite snopen och förstår att han har tappat PESAB:s förtroende, när han får
höra att en förlikning träffats utan hans medverkan. Mycket riktigt blir han också kort
härefter informerad om att Folke själv skall ta över ordförandeklubban i PESAB vid
nästa årsstämma.
Sören skickar som vanligt faktura för det senaste kvartalets arbete i PESAB. Han tar
där också upp sitt arbete med bolagsformalia såsom protokollskrivning, ändring av
bolagsordningen, kallelse till styrelsesammanträden och årsstämma med mera. Han
avräknar en del av sin faktura mot klientmedel som han innehar för PESAB:s räkning
sedan lång tid tillbaka. Det förslår dock inte helt till betalning och det blir ett belopp
kvar för PESAB att betala.
Torbjörn påpekar att Sören aldrig tidigare tagit betalt för bolagsformalia utan att detta
har ansetts ingå i hans ordförandeuppdrag. Sören förklarar att det nog kan vara rimligt
att han nu får betalt för detta eftersom han inte tänker fakturera arbetet med
äktenskapsförordet.

