
Välkommen till 
Glimstedt
-ett hållbart och jämställt advokatbolag. 



Vi värnar våra anställda,  
våra klienter och vår roll som 
givare till samhället utanför. 

Vi utvecklar talanger till stjärnor 
och vi skapar det vinnande 
laget. Vi bryr oss lite mer. 

(G)järta

Vi är utbildade, smarta 
och vi utvecklar affärer. 

Vi använder våra styrkor 
för våra klienters bästa och 

vi driver viktiga frågor.

(G)järna

Vi anstränger oss mer 
än andra. Vi har energi, 
tempo och uthållighet. 

Vi fortsätter alltid.

(G)ympaskor

Glimstedt etablerades i Göteborg 1935 och  
har under snart 100 år anpassat och utvecklat  
juridiken i takt med omvärldens ständigt för- 
nyade sätt att skapa affärer på. Nyckeln till 
beständigheten och framgången ligger i den 
framåtriktade företagskulturen och de värde-
ringar som bolaget vilar på. Att styra utveckling 
och tillväxt utan att förändra värdegrunden är 
vårt managements ledstjärna.
 Glimstedt är idag ett av Sveriges största  
advokatbolag med ca 200 jurister fördelade på 
17 kontor i Sverige och Baltikum. Vi erbjuder 
hela bredden av affärsjuridisk kompetens och 
värnar samtidigt varmt om den nära och per-
sonliga relationen med våra klienter på plats. 
Tillsammans strävar vi efter ständig ut- 
veckling, men också efter att göra avtryck. 
Genom våra mjuka partnerskap vill vi lämna 

ett bidrag till nästa generations advokater och 
företag. När du inleder ett samarbete med 
oss blir också du en viktig del av detta, och 
tillsammans gör vi skillnad.

När du vill 
anlita experter 
på affärsjuridik. 
Och göra skillnad.

Sabine Söndergaard

VD

På Glimstedt är värdegrunden närvarande i allt vi gör. Den hjälper oss att 
bli ännu bättre advokater och skapar än mer hållbara resultat i leveransen 

till marknaden. Besök ett av våra kontor så förstår du vad vi menar.

Glimstedt är ett lag 
som vill påverka fler

Vi är Glimstedt.

Hållbarhet och Jämställdhet

Vi arbetar aktivt med miljödiplomering och 

är en av Sveriges mest jämställda byråer 

genom knapp 50/50-fördelning i ägar- 

kretsen (inkl VD)



Fem affärs-
områden som

 leder ditt företag 
igenom alla 
skeenden.

Kommersiella tvister

Driva affär med 
offentliga sektorn

Konkursförvaltning 
och rekonstruktion 

Starta, driva och 
köpa/sälja bolag 

Äga, förvalta och 
köpa/sälja fastighet

Våra erfarna processjurister i Kommersiella 
Tvister ger dig ett tryggt och skickligt stöd 

inför och under domstolsförhandling, skilje-

förfarande och medling. 

Fastighetsgruppen bistår företag,  

kommuner och kommunala bolag med 

affärsjuridiskt stöd i samtliga möjliga

 fastighets- och hyresrelaterade frågor.

Corporate Commercial 
erbjuder heltäckande affärs- 

juridisk experthjälp vid upp-

start, drift, försäljning eller 

expansion av bolag.

Offentliga Affärer lämnar strategisk 

juridisk rådgivning inför och i samband 

med anbud, överklaganden och affärer 

med det offentliga, till exempel upp-

handlingar med kommuner. 

Rekonstruktörerna och konkurs-

förvaltarna i Finansiell Kris & Risk 

ger proaktiv vägledning och stöd 

inför och i samband med värde-

säkring av affärer och när bolaget 

har finansiella svårigheter. 

Tillsammans är vi idag ca 35 medarbet- 
are. Bolaget ägs av åtta advokater som 
också verkar i organisationen. Styrel-
sen består av tre ägare och den dagliga 
verksamheten leds av VD. Verksam-
heten vilar på principen om True Part-
nership, dvs allas rätt till lika vinst. För 
att skapa bästa möjliga förutsättningar 
för individens utveckling är verksam-
heten och medarbetarna organiserade 
i fem affärsområden. Affärsområdena 
bygger på de tjänster som marknaden 
efterfrågar av oss och medarbetarna 
ingår i de affärsområden där de har 
kompetens och utvecklingsvilja. 
Genom denna organisationsform finns 
en tydlig transparens och en plattform 
för ett starkt medarbetarinflytande. 
Affärsområdena leds av fem affärsom-
rådeschefer som ingår i en AO-chefs-
grupp tillsammans med VD.  

En modern  
organisation



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



Offentliga Affärer bistår stora och mellan- 
stora bolag med strategisk juridisk rådgiv-
ning i alla delar av affären med det offentliga. 
Vi anlitas även av kommuner och kommu-
nalt och statligt ägda verksamheter för råd 
och biträde vid planering, strukturering och 
genomförande av offentlig upphandling och 
avtalsuppföljning. Med bred erfarenhet från 
både privat och offentlig verksamhet har 
Glimstedt en djup förståelse för de juridis-
ka, affärsmässiga och politiska aspekterna 
av offentliga affärer.

Offentliga 
Affärer

• Rådgivning inför, under och efter en  
offentlig upphandling 

• Kartläggning av potentiella affärs- 
möjligheter med det offentliga  

• Juridiska, kommersiella eller politiska 
frågeställningar när en affär med det 
offentliga ska genomföras 

• Tillståndsansökningar  

• Vägledning i förhållande till det offentliga 
vid tillsyn av verksamheten 

• Stöd och vägledning i kontakter med det 
offentliga, exempelvis inför en förhandling 
eller upprättande av avtal  

• Internutbildning om gällande rätt i  
offentligrättsliga frågor 

• Att ta fram policys och säkerställa att 
verksamheten efterlever tillämpliga  
bestämmelser och regelverk   

Offentliga Affärer kan 
t.ex. hjälpa dig med:

Vill du veta mer?
Kontakta advokat Johan Rappmann
0705-44 22 89

Glimstedt är den själv-
klara partnern i den 
offentliga affärens alla 
faser. 



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



Hållbarhet och Jämställdhet

Vi arbetar aktivt med miljödiplomering och 

strävar efter hållbar utveckling på alla plan. 

Vi är en av Sveriges mest jämställda byråer 

genom knapp 50/50-fördelning i ägar-

kretsen (inkl VD) och med drygt 50%  

anställda kvinnliga jurister i bolaget.

Om Glimstedt
Advokatfirman Glimstedt bildades 1935 i 
Göteborg av advokaterna Ivar Glimstedt  
och K-G Lindberg. Under 1990-talet kom 
verksamheten att expandera nationellt, 
bland annat genom samgående med andra 
välrenommerade advokatbyråer. Idag finns 
Glimstedt representerat över hela Sverige 
och har även tre kontor i Baltikum.  
 Glimstedt var en av grundarna till organi- 
sationen Association of European Lawyers  
(AEL) som bildades 1988. Flera av våra ad-
vokater har en framträdande roll i organisa-
tionen som består av kvalificerade advokat-
bolag från 40 länder. Glimstedt Göteborg har 
sin huvudsakliga kundbas i Göteborgsregionen 
och är 100% inriktade på affärsjuridik.  
Vi jobbar aktivt med jämställdhet och med 
att anställa jurister med olika bakgrund och 
erfarenheter.

Idag tillhandahålls juridik på ett mer öppet 
sätt än tidigare. Det finns digitala plattformar 
för mer standardiserad juridik och nya aktörer 
som valt att stå utanför advokatsamfundets 
tillhörighet. Glimstedt kommer alltid vara ett 
advokatbolag eftersom vi är övertygade om 
att advokattiteln ger våra klienter trygghet och 
nytta. Vi värnar om alla advokatetiska regler 
som till exempel sekretess, jäv och tystnads-
plikt. Du är trygg med din affär hos oss.

Varför ett advokatbolag?

För att säkerställa teamwork i vardagen och 
garantera att våra klienter alltid får den rätta 
specialisthjälpen, vilar verksamheten på prin-
cipen om True Partnership, dvs allas rätt till lika 
vinst. Principen bygger på ägarnas gemensam-
ma tillit till varandra och övertygelsen om att 
det är summan av olikheterna och kompeten-
serna som skapar det framgångsrika laget och 
den vassaste affärsleveransen till marknaden.  

True partnership



Glimstedts ledord Teamwork och Fair 
Play är en del av arbetsvardagen, men 
de sträcker sig också utanför kontorets 
väggar. Vi vill aktivt bidra till det sam-
hälle vi verkar i. Och när vi medverkar till 
att skapa ett bättre Göteborg, skapar vi 
också bättre förutsättningar för nästa 
generations medarbetare. Alla anställda 
uppmuntras därför att engagera sig  
i olika samhällsfrågor. Glimstedt som  
företag stödjer också föreningar och  
deltar i flera olika partnerskap vars hjärte- 
frågor rimmar med våra värderingar, till 
exempel utbildningsorganisationen Ung 
Företagsamhet, Göteborgs Räddnings-
mission och Womengineer. 

Teamwork  
& Fair Play

Vi tror på en aktiv, transparent och öppen 
dialog med affärsvärlden och vi brinner för att 
dela med oss av vår kunskap. Våra jurister och 
våra fem affärsområden kommunicerar konti-
nuerligt nyheter, artiklar och kommande event 
på LinkedIn. Genom att följa oss får du löpande 
nyheter och tillgång till branschnyheter och 
värdefulla tips för att säkra dina affärer. 

Kommunikation

• Branschnyheter

• Aktuellt inom juridiken

•  Tips & råd 

•  Kunskapsseminarium

•  Reflektioner som kan vara av intresse

Vi delar med oss av:

Följ din Glimstedt-kontakt på LinkedIn. 
Du hittar oss när du söker på  
Glimstedt Göteborg.



Vill du veta mer 
om oss och hur vi 
kan hjälpa dig?

Besök gärna vårt kontor 
i Park49, gå in på glimstedt.se
eller ring 031–710 40 00,


