VÄGLEDANDE UTTALANDE RÖRANDE INTRESSEKONFLIKTER VID BITRÄDE
I SAMBAND MED CONTROLLED AUCTIONS M.M.
Styrelsen för Sveriges advokatsamfund har vid sitt sammanträde den 22 april 2004 antagit
följande vägledande uttalande.
Vid s.k. controlled auctions är situationen typiskt sett den att ett företag eller en del av ett
företags verksamhet bjuds ut till försäljning och att ett begränsat antal intressenter bjuds in
att lämna bud på försäljningsobjektet. En närliggande situation är då det finns flera
presumtiva köpare av försäljningsobjektet men utan att ett auktionsförfarande anordnas.
Fråga har uppkommit om det står i överensstämmelse med god advokatsed och närmast
med gällande principer för hantering av intressekonflikter, att en advokat biträder flera
budgivare eller presumtiva köpare eller att två eller flera advokater vid samma
advokatbyrå biträder olika subjekt i kretsen av intressenter.
Den som vänder sig till advokat måste kunna förlita sig på att advokaten iakttar trohet och
lojalitet gentemot klienten och uteslutande ser till och tillvaratar klientens egna intressen.
Det nu sagda är av fundamental betydelse för advokatens ställning i rättssamhället och
kan sägas utgöra en hörnsten i de vägledande reglerna om god advokatsed. Styrelsen vill i
sammanhanget erinra om tidigare vägledande uttalanden rörande intressekonflikter i andra
situationer som syftat till att framhäva den fundamentala betydelsen av klientlojaliteten.
Två eller flera inbjudna budgivare eller presumtiva köpare av ett objekt som bjuds ut till
försäljning måste anses ha mot varandra stående intressen redan därigenom att normalt
endast en av dem kan uppnå målet att bli köpare. Det framstår därför som uppenbart
oförenligt med god advokatsed att en advokat åtar sig uppdrag för två eller flera inbjudna
budgivare eller presumtiva köpare såväl vid en controlled auction som i andra situationer
då ett objekt bjuds ut till försäljning. Härav följer att det inte heller är förenligt med god
advokatsed att flera olika advokater inom samma advokatbyrå eller inom olika
advokatbyråer som står i kontorsgemenskap med varandra, åtar sig uppdrag för två eller
flera olika budgivare eller presumtiva köpare. Det nu sagda gäller oberoende av samtycke
från klientens eller klienternas sida.

