Särskilt för FBNs medlemmar från Advokatfirman Vinge

Erbjudanden
till FBN Swedens
medlemsföretag

I takt med att omvärlden förändras och verksamheter utvecklas
skapas inte bara nya möjligheter, utan det uppstår även legala
risker och frågor som behöver hanteras. Många av dessa risker
kan identifieras och minimeras med legal rådgivning. Vinge
hjälper dig med detta. Advokatfirman Vinge är en av Sveriges
största advokatbyråer. Vi har erfarna specialister och experter
inom affärsjuridikens samtliga områden.
Vi har tagit fram fyra olika erbjudanden särskilt för FBN:s medlemmar.
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Kostnadsfri
juridisk
rådgivning
Som medlem i FBN Sweden erbjuds du en timmas fri juridisk rådgivning per år. Vinges fullservicekoncept medför att
rådgivning kan ges inom alla rättsområden. Rådgivningen
lämnas av någon av Vinges experter. Detta sker normalt vid
ett möte, men kan också ske per e-mail eller per telefon.

KONTAKT

Om ni är intresserad är ni välkommen att kontakta advokat
Olof Jisland eller advokat Malin Ohlin.

Malin Ohlin

Olof Jisland

070 714 31 76
malin.ohlin@vinge.se

072 179 15 38
olof.jisland@vinge.se

Notera att Vinge är bundet av Advokatsamfundets regler, vilket bl a
innebär att vi ibland kan vara förhindrade att anta ett specifikt uppdrag på grund av intressekonflikt.
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Husadvokat/
Månadsabonnemang
Vi ser till att du och din organisation kan förverkliga värdet
av ert företag, identifiera nya affärsmöjligheter, effektivisera
verksamheten och minimera de risker som kan uppstå. Vi
tar hand om företagets och ägarnas behov av löpande
affärsjuridisk rådgivning för ett fast månatligt arvode.
Vårt erbjudande spänner över ett brett spektrum av områden där vi lämnar rådgivning i löpande juridiska frågor
av det slag som normalt uppstår i en näringsverksamhet.
Vi finns tillgängliga per telefon och e-mail för att snabbt
besvara frågor som uppstår. Det kan t ex handla om tolkning av bestämmelser i avtal med kunder eller leverantörer,

arbetsrättsliga frågor, frågor rörande GDPR, marknadsföring,
varumärken och mycket annat. Efter ett inledande möte sätter
vi samman ett team av erfarna jurister som är specialiserade
inom de för er mest relevanta områdena och som snabbt kan
besvara de frågor som är viktiga för just er. Efter sex månader
gör vi tillsammans en utvärdering av hur samarbetet fungerat.
Vid behov justerar vi.

KONTAKT

PRIS HUSADVOKAT/MÅNADSABONNEMANG

Om ni är intresserad är ni välkommen att kontakta advokat
Olof Jisland eller advokat Malin Ohlin.

Arvodets storlek uppgår till mellan 50 000 – 100 000 kronor
per månad baserat på företagets uppskattade behov av rådgivning och det antal specialister ni önskar knyta till tjänsten.

Malin Ohlin

Olof Jisland

070 714 31 76
malin.ohlin@vinge.se

072 179 15 38
olof.jisland@vinge.se

Beloppen ovan är angivna exklusive moms. Månadsabonnemanget kan
sägas upp efter de första sex månaderna, och därefter när som helst
med en månads uppsägningstid. Erbjudandet gäller inte för större uppdrag, t ex företagsöverlåtelser, omorganisationer, eller tvister. Där träffas
istället särskild överenskommelse om arvode. Notera även att
Vinge är bundet av Advokatsamfundets regler, vilket bl a innebär
att vi ibland kan vara förhindrade att anta ett specifikt uppdrag
på grund av intressekonflikt.
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Extern
styrelsesekreterare

En advokat som extern styrelsesekreterare är ett bra tillskott
till de flesta styrelser. Extern i bemärkelsen att sekreteraren
formellt inte är styrelseledamot utan får en friare roll i styrelserummet. En advokat kan bidra med juridiska aspekter
och erfarenhet i olika frågor. Advokaten kan vidare bidra till
att förbättra företagets regelefterlevnad.

VD-instruktion) samt sköta kontakter med Bolagsverket och
andra berörda regulatoriska instanser. En annan viktig uppgift
är att under och i samband med styrelsemötena identifiera och
flagga för legala risker. Vi erbjuder en kompetent och erfaren
advokat som extern styrelsesekreterare i onoterade bolag för
ett fast årligt arvode.

Sekreterarens uppgifter är att säkerställa formaliauppfyllnad (såsom kallelsetider, krav på innehåll och liknande),
föra protokoll vid styrelsemöten och bolagsstämmor,
upprätta andra bolagshandlingar (t ex arbetsordning och

KONTAKT

PRIS EXTERN STYRELSESEKRETERARE

Om ni är intresserad är ni välkommen att kontakta advokat
Olof Jisland eller advokat Malin Ohlin.

För företag med fyra – sex möten per år uppgår arvodet
till mellan 15 000 och 30 000 kronor per månad exklusive
utlägg för resor och liknande.

Malin Ohlin

Olof Jisland

070 714 31 76
malin.ohlin@vinge.se

072 179 15 38
olof.jisland@vinge.se

Beloppen ovan är angivna exklusive moms. Notera också att
Vinge är bundet av Advokatsamfundets regler, vilket bl a innebär
att vi ibland kan vara förhindrade att anta ett specifikt uppdrag
på grund av intressekonflikt.
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Legal
granskning

Att ha en god översikt över bolagshandlingar och avtal
har ofta ett stort värde. Det kan vara helt avgörande för ditt
företags utveckling och konkurrenskraft samt för möjligheten att kunna agera snabbt när behov finns. En legal
granskning kan också vara värdefull inför ett kommande
generationsskifte. Företag som varit föremål för en sk due
diligence-undersökning har typiskt sett bättre ordning på
såväl förekomst som innehåll i bolagshandlingar och avtal
än andra företag helt enkelt därför att man tvingats uppdatera och rätta till avtal och processer efter påpekanden.
Även företag som inte varit föremål för en due diligenceundersökning eller som inte varit det på länge, har normalt
sett stor glädje av en översiktlig genomgång av sina legala

förhållanden. Inte minst erbjuder en legal granskning möjlighet att identifiera och minimera risker i verksamheten på
ett tidigt stadium.
Vårt erbjudande innebär att vi, efter att ni har sammanställt visst material baserat på en av oss tillhandahållen
frågelista, gör en översiktlig legal granskning av de avtal
och andra handlingar, policies och förhållanden som vi
gemensamt identifierar som viktiga för just er. Resultatet av
granskningen presenteras i en rapport vari vi identifierar
eventuella juridiska brister och risker samt föreslår åtgärder
för att komma till rätta med dessa.

KONTAKT

PRIS LEGAL GRANSKNING

Om ni är intresserad är ni välkommen att kontakta advokat
Olof Jisland eller advokat Malin Ohlin.

Omsättning (MSEK)
Under 100 		
101 – 250			
251 – 500		
Över 500		

Malin Ohlin

Olof Jisland

070 714 31 76
malin.ohlin@vinge.se

072 179 15 38
olof.jisland@vinge.se

Arvode (kronor)
100 000
200 000
300 000
Enligt överenskommelse

Beloppen ovan är angivna exklusive moms. Notera också att
Vinge är bundet av Advokatsamfundets regler, vilket bl a innebär
att vi ibland kan vara förhindrade att anta ett specifikt uppdrag
på grund av intressekonflikt.

