
Corporate Commercial bistår stora och 
mellanstora bolag i samtliga branscher 
i alla delar av ett företags liv (kapitalan-
skaffning, bolagsstart, under verksam-
hetstiden och vid förvärv eller försäljning). 
Glimstedts rådgivning ökar affärens värde 
genom professionalitet, branschkänne-
dom och engagemang. Som grundare och 
medlem i den internationella organisatio-
nen Association of European Lawyers har 
Glimstedt komplett och effektiv tillgång till 
internationell affärsjuridisk expertis. 

Corporate 
Commercial

• Frågor i samband med uppstart  
av ny verksamhet, som aktieägaravtal 

• Att säkerställa översyn och efter- 
levnad av GDPR 

• Frågor mellan bolagets ägare eller  
när ni ska ta in nya ägare/investerare 

• Att göra översyn av befintliga avtal eller 
bistå vid förhandling av nya avtal  

• Att skydda dina immateriella till- 
gångar eller företagshemligheter 

• När hela eller delar av verksamheten  
ska överlåtas  

• När ny verksamhet ska förvärvas 

• När det uppstår juridiska frågor i den 
löpande verksamheten, som tvister 
med anställda 

• När ni behöver en jurist i styrelsen

Corporate Commercial 
kan t.ex. hjälpa dig med:

Våra klienter består av 
allt från mindre ägar-
ledda bolag till offentliga 
företag.

Vill du veta mer?
Kontakta advokat Annika Freij
0703-48 73 03

Glimstedts Fastighetsgrupp biträder före- 
tag, kommuner och kommunala bolag i alla 
slags frågor som rör fastigheter. Många av 
klienterna är verksamma inom fastighets- 
och byggbranschen medan andra gör affärer 
med dessa branscher. Våra advokater är ex-
perter inom bland annat plan- och byggrätt, 
fastighetsbildning, utveckling och exploate-
ring, hyres- och nyttjanderätt samt miljöfrå-
gor. Med andra ord kan vi tillgodose alla dina 
behov, oavsett om du är fastighetsägare, 
nyttjanderättshavare, verksamhetsutövare 
eller exploatör. Glimstedt är en drivande 
partner i många fastighetsanknutna nätverk 
och sammanhang. Det ger den bransch- 
kännedom som krävs för att leverera topp-
kvalitet inom fastighetsjuridik. 

Fastighet

• Förhandling, framtagande och uppsäg-
ning av hyres- och andra nyttjanderätts-
avtal 

• Avhysning och andra hyresrättsliga 
tvister och processer  

• Hantering av bostadsrättsfrågor och 
föreningsjuridik 

• Plan- och byggprocesser  

• Förvärv och försäljning av fastigheter 

• Utveckling och exploatering av  
fastigheter 

• Fastighetsbildningsfrågor 

• Miljörelaterade tillståndsfrågor och 
miljöskadeprocesser 

Fastighet kan t.ex. hjälpa 
dig med:

Vill du veta mer?
Kontakta advokat Kristina Andersson
0705-71 65 78




