
Fråga 9 
 
Den bra klienten 
 
Du har sedan ett antal år tillbaka biträtt Zäta Mekaniska Industri AB. Bolaget tillverkar 
transmissioner och kuggstänger till maskin- och komponenttillverkare. Bolaget omsätter cirka 
250 miljoner, har 70 anställda och redovisar uthålliga resultat (bottom line) kring 11 – 12 
miljoner kronor per år. Bolaget startades av Fabian men ägs nu av hans fyra barn Ada, Beda, 
Carl och Daniel med 25 % var. Alla syskonen utgör bolagets styrelse och är ordinarie 
styrelseledamöter. 
 
Ada är VD tillika styrelseordförande. Hon är drivande, kompetent och har många idéer om 
framtiden. Beda har aldrig varit verksam i bolaget och vet inte mer om rörelsen än att pappa 
Fabian alltid gjorde saker och ting rätt. Carl är en slarver. Du tycker inte om Carl. Carl är 
anställd i bolaget och har en tjänst som av Dig närmast benämnes vaktmästare. Daniel är 
yngst bland syskonen. Han uppfattas av övriga syskon som det han sålunda är, nämligen 
lillebror. Han har just blivit utexaminerad civilingenjör från Chalmers linje industriell ekonomi. 
Han är den ende av syskonen som har en akademisk utbildning. Han är enligt Din uppfattning 
duktig och vågar ha vettiga idéer när övriga syskon inte hör på. Han skall nu tillträda en 
anställning med ansvar för produktionsplaneringen på Zätabolaget. 
 
Du har under ett antal år biträtt bolaget i löpande rättsliga angelägenheter. Det har därvid 
mest varit fråga om handläggning av reklamationsärenden, lite arbetsrätt och upprättande av 
olika leveransavtal gentemot bolagets kunder. Du har affärsrest en del i världen med Ada, 
som Du vet har stort förtroende för Dig. Ada har uttryckt att hon tycker att Du skall ta plats i 
styrelsen ”eftersom det måste bli lite ordning på styrelsemötena, protokoll och sådant”. 
Avsikten är sålunda att Du skall vara den femte ordinarie styrelseledamoten. Du har inte 
svarat men tänker lämna ett accepterande besked inför nästa ordinarie bolagsstämma. 
 
Nu ringer Ada Dig och säger att hon tänker sammankalla Beda, Carl och Daniel för ett möte 
imorgon i avsikt att diskutera riktlinjerna för ett konsortialavtal (aktieägaravtal) mellan 
syskonen samt för att diskutera innehållet i ett VD-avtal som hon vill ha. Ada vill att Du skall 
vara med på dessa diskussioner och att Du skall upprätta konsortialavtalet och VD-avtalet. 
Hon understryker samtidigt att det är hennes mening att det utöver alla andra lämpliga 
bestämmelser i konsortialavtalet tas in en konkurrensklausul eftersom hon är orolig för att 
Daniel "håller på att växa till sig i en ryslig fart”. Hon avslutar med att be Dig ta med en mall till 
äktenskapsförord som alla syskon skall få med sig från mötet imorgon. 
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Du skall redovisa hur Du ur advokatetiskt perspektiv tänker inför de uppdrag som nu 
erbjuds Dig. Fråga är sålunda inte om någon materiell rätt. Du behöver inte 
nödvändigtvis ta ställning men Du skall identifiera eventuella problem. 
 
 


