
Med omfattande erfar- 
enhet av tvistelösning 
och konflikthantering 
hjälper vi dig .

• Avtalsgranskning för att analysera  
potentiella risker 

• Lägga upp processtrategier inför en 
kommande tvist 

• Biträda i förlikningsförhandlingar 

• Hjälpa till med säkerhetsåtgärder som 
kvarstad eller interimistiska förbud 

• Hjälpa till med handräcknings- eller 
verkställighetsåtgärder 

• Hantera tvister i domstol och i skilje- 
förfarande 

• Utbildningar inom tvistlösning och  
entreprenadjuridik

Kommersiella Tvister 
kan t.ex. hjälpa dig med:

I alla affärsuppgörelser, samarbeten och 
verksamheter finns en risk för missförstånd. 
Det kan i sin tur leda till konflikt och tvist. 
Under årens lopp har vi som jobbar inom 
Kommersiella Tvister lärt oss att noga ana-
lysera möjligheter och risker. Är en rättslig 
process rätt väg att gå eller kan man hitta 
en lösning som gör båda parter till vinnare? 
Med omfattande erfarenhet av tvistelös-
ning och konflikthantering hjälper vi dig 
med genomarbetade råd och vägledning, 
oavsett bransch och typ av tvist. Inom 
Kommersiella Tvister har vi också erfaren-
het från kommersiella skiljeförfaranden 
och biträder såväl svenska som utländska 
företag, organisationer, myndigheter samt 
statliga och kommunala bolag.

Kommersiella 
Tvister

Vill du veta mer?
Kontakta advokat Mikael Claes
0703-40 80 75

• Att säkra återbetalning av ditt lån  
till bolaget 

• Säkra betalning från kunder 

• Rådgivning kring ägarförbehåll 

• Rådgivning kring kontrollbalans- 
räkning  

• Rådgivning kring handpenning, för-
skottsbetalningar och pantsättningar 

• Företagshypotek 

• Deponi av köpeskilling hos bank 

• Riskbedömning när nya ägare/ 
investerare ska in i företaget 

• Leverantörsavtal 

• Ansökning om rekonstruktion 

• Konkursförvaltning

Finansiell Kris & Risk 
kan t.ex. hjälpa dig med:

Finansiell Kris & Risk hjälper ägare, investe-
rare, långivare, säljare och köpare av rörelser 
med värdefulla råd och bedömningar. Det kan 
handla om hur du ska säkra en investering, 
säkerställa köpeskillingen vid en försäljning 
eller undvika att privatekonomin drabbas av 
företagets kapitalbrist. I affärsområdet ingår 
flera konkursförvaltare och rekonstruktörer 
med bred branschkännedom och lång er- 
farenhet av att hantera företag i både upp-
gång och nedgång. Ju tidigare vi kan träffa  
dig och diskutera eventuella problem som  
dyker upp, desto större är möjligheterna att 
hitta en bra lösning. Glimstedt ingår aktivt  
i Association of European Lawyers och deras  
Special Interest Group – Insolvency. Genom 
det specialistnätverket har våra advokater  
full tillgång till internationell insolvensexpertis 
när det behövs.

Finansiell 
Kris & Risk

Vill du veta mer?
Kontakta advokat Johan Sölveland 
0700-90 69 24




