Allmänna villkor (2019:1) för Advokatfirman Westermark Anjou AB publicerade den 27 mars
2019.
Lämnande av uppdrag till Advokatfirman, eller nya instruktioner inom ramen för ett befintligt
uppdrag, utgör er accept av dessa allmänna villkor oavsett formen för ert lämnande av
uppdrag eller förnyade instruktioner.
erfarenhet av juridiska frågor i sådana
1. Tillämpningsområde
jurisdiktioner. Sådana uttalanden utgör
inte juridisk rådgivning som klienten har
1.1 Dessa allmänna villkor gäller för de
rätt att förlita sig på.
tjänster och råd som Advokatfirman
Westermark Anjou AB (“Advokatfirman”,
2.4 Advokatfirman tillhandahåller inte
“vi” eller ”oss”) tillhandahåller i uppdrag
skatterådgivning, finansiell rådgivning
(”ärende” eller ”uppdrag”) för sina
(vilket inbegriper t.ex att bedöma huruvida
klienter. Vid sidan av dessa allmänna
viss omständighet eller händelse är
villkor gäller Sveriges Advokatsamfunds
kurspåverkande eller huruvida företag är
vägledande regler om god advokatsed.
insolvent), redovisningsmässig rådgivning
eller rådgivning om affärsmässighet i
1.2 Våra allmänna villkor kan komma att
beslut eller transaktioner.
ändras från tid till annan. Gällande villkor
återfinns alltid på vår webbplats,
3. Andra rådgivare
www.westermarkanjou.se. En ändring i
villkoren som har publicerats på vår
3.1 Om vi instruerar, anlitar eller annars
webbplats gäller för alla uppdrag som
arbetar tillsammans med andra rådgivare,
lämnas från och med publiceringsdagen.
ska dessa anses vara oberoende av oss.
Advokatfirman ansvarar således inte för
2. Våra tjänster
andra rådgivare, vare sig för de tjänster
eller råd de tillhandahåller, för valet av
2.1 Vi accepterar uppdrag bara som
dem eller för att Advokatfirman
uppdrag för Advokatfirman och inte som
rekommenderat dem. Detta gäller oavsett
uppdrag för enskild delägare eller annan
om rådgivaren rapporterar till oss eller
medarbetare. Det gäller även om klientens
direkt till klienten.
önskan är att uppdraget ska utföras av
vissa personer på Advokatfirman. Om inte
3.2 Om klienten uppdrar åt Advokatfirman
annat följer av tvingande lag har således
att för klientens räkning anlita andra
ingen annan än Advokatfirman något
rådgivare, innefattar det, i avsaknad av
ansvar för de tjänster eller råd som
andra uttryckliga instruktioner, också en
tillhandahålls av oss.
rätt för oss att acceptera sådana
rådgivares ansvarsbegränsningar.
2.2 Advokatfirmans uppdrag bestäms av
Advokatfirman ansvarar inte för arvoden
de instruktioner som lämnas av klienten,
och kostnader som andra rådgivare
inledningsvis eller efterhand, och som
debiterar.
accepteras av oss. Våra råd och tjänster
är anpassade efter de instruktioner som
3.3 Om flera rådgivare är ansvariga
klienten lämnar i uppdraget och de
gentemot klienten för en skada ska
omständigheter som klienten redovisar för
Advokatfirmans ersättningsansvar
Advokatfirman. Klienten kan därför inte
begränsas till den andel av skadan som
använda eller förlita sig på vår rådgivning
motsvarar Advokatfirmans arvodes andel
utanför det uppdrag som lämnats till oss.
av det sammanlagda arvodet till samtliga
rådgivare (oavsett om dessa andra
2.3 Vår rådgivning avser endast svensk
rådgivare har uteslutit eller begränsat sitt
rätt. Skulle vi ändå uttala oss om rättsläget
ansvar eller skulle sakna förmåga att
i annan jurisdiktion än Sverige sker det
betala sin del av det totala kravet).
endast med stöd av vår allmänna

3.4 Om vi tillsammans med andra
rådgivare skulle vara solidariskt ansvariga
för en skada som drabbat klienten och
någon av de andra rådgivarnas ansvar är
mer begränsat än vårt, ska vårt ansvar
reduceras med det belopp vi hade kunnat
återfå från den andra rådgivaren om
dennes ansvar inte hade begränsats (och
oavsett om rådgivaren skulle ha haft
förmåga att betala beloppet till oss eller
inte).
4. Arvoden och kostnader
4.1 I avsaknad av annan
överenskommelse bestäms
Advokatfirmans arvoden av ett antal
faktorer så som: (i) nedlagd tid, (ii)
uppdragets art, betydelse och
svårighetsgrad, (iii) de värden som
uppdraget rör, (iv) eventuella risker för
Advokatfirman, (v) tidspress och det
arbete utanför ordinarie arbetstid som
uppdraget fordrar, (vi) uppnått resultat,
och (vii) den skicklighet, sakkunskap och
de resurser som uppdraget kräver.
Advokatfirmans arvoden överensstämmer
alltid med vad Sveriges advokatsamfund
föreskriver.

klientförhållande uppkommer inte mellan
Advokatfirman och adressaten.
6. Kommunikation
6.1 I avsaknad av andra instruktioner från
klienten kommunicerar vi med klienten och
andra parter med e-post. Vi accepterar
inget ansvar för de risker som elektronisk
kommunikation medför.
6.2 Våra spam- och virusfilter kan ibland
filtrera bort legitim e-post. Viktiga
meddelanden bör därför följas upp med ett
telefonsamtal.
7. Immateriella rättigheter
Upphovsrätt och andra immateriella
rättigheter till de arbetsresultat vi
genererar i ett uppdrag tillhör
Advokatfirman, men klienten har rätt att
använda resultaten för de ändamål för
vilka de har tagits fram. I avsaknad av
annan överenskommelse får inte något
dokument eller annat arbetsresultat som
genererats av Advokatfirman ges allmän
spridning eller användas för
marknadsföringsändamål.

4.2 Alla arvodesbelopp anges exklusive
mervärdesskatt.

8. Sekretess och utlämnande av
information

4.3 Utöver våra arvoden kan vi debitera
klienten för kostnader och utlägg såsom
t.ex. för resor, bud, registreringsavgifter,
andra rådgivare och telefonkonferenser.

8.1 Advokatfirman skyddar i enlighet med
god advokatsed den information som
klienten lämnar till Advokatfirman. I vissa
fall åligger det oss emellertid enligt lag att
lämna ut sådan information.

5. Fakturering och betalning
5.1 I avsaknad av annan
överenskommelse fakturerar
Advokatfirman sitt arbete löpande, normalt
månadsvis.
5.2 Vid utebliven betalning på
förfallodagen, som preciseras i varje
faktura, debiteras dröjsmålsränta efter den
räntesats som gäller enligt räntelagen från
förfallodagen till dess att betalning har
erhållits.
5.3 Om klienten ber Advokatfirman
adressera en faktura till annan än klienten,
och Advokatfirman accepterar detta, är
klienten fortfarande skyldig betala de
belopp som inte har betalats av
adressaten på förfallodagen. Något

8.2 Om vi i uppdraget anlitar eller
samarbetar med andra rådgivare eller
fackmän har vi rätt att lämna ut sådant
material och annan information som vi
anser kan vara relevant för att rådgivaren
eller fackmannen ska kunna lämna råd till
eller annars utföra tjänster åt klienten.
8.3 Vi är i vissa fall skyldiga att lämna
information till skattemyndigheterna om
klientens momsnummer och värdet av
levererade tjänster. Klient som anlitar
Advokatfirman anses ha samtyckt till att
denna information lämnas till
skattemyndigheterna.
8.4 Om ett visst ärende har blivit allmänt
känt kan Advokatfirman informera om sitt
uppdrag för klienten i sitt
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marknadsföringsmaterial eller på sin
webbplats och annars bara om samtycke
lämnats.
9. Insiderförteckning
I avsaknad av annan överenskommelse
för inte Advokatfirman för klients räkning
insiderförteckning enligt lagstiftning om
marknadsmissbruk eller motsvarande.
10. Identifiering och personuppgifter
10.1 Advokatfirman är skyldig enligt lag att
för vissa uppdrag kontrollera sina klienters
identitet och ägarförhållanden samt
informera sig om arten av och syftet med
ett potentiellt uppdrag. Vi kan därför
komma att be klienten om bland annat
identitetshandlingar liksom om information
och dokumentation utvisande varifrån
medel och andra tillgångar kommer.
Advokatfirman kan även komma att
inhämta information från externa källor för
att verifiera den information som lämnas
oss.
10.2 Advokatfirman är enligt lag skyldig att
anmäla misstankar om penningtvätt eller
terrorismfinansiering till Finanspolisen.
Advokatfirman är, under sådana
förhållanden, förhindrad enligt lag att
underrätta klienten om att misstankar
föreligger eller att anmälan har gjorts eller
kan komma att göras. I de fallen
misstankar om penningtvätt eller
terrorismfinansiering föreligger är
Advokatfirman skyldig avböja eller
frånträda uppdraget.
10.3 Vi accepterar inget ansvar för skada
som klient, eller potentiell klient,
förorsakas till följd av att vi iakttagit de
skyldigheter vi uppfattar åligger oss enligt
vad som anges i punkterna 10.1 och 10.2.

11.2 Advokatfirmans ansvar gentemot
klient ska reduceras med alla belopp som
kan utfås enligt försäkring som klienten
har tecknat eller som klienten annars
omfattas av eller enligt ett avtal eller en
skadelöshetsförbindelse som klienten har
ingått eller är förmånstagare till, förutsatt
att det inte är oförenligt med
försäkringsvillkoren eller villkoren enligt
avtalet eller skadelöshetsförbindelsen och
att klientens rättigheter enligt försäkringen,
avtalet eller skadelöshetsförbindelsen inte
inskränks.
11.3 Med undantag för vad som anges i
punkt 11.5 har Advokatfirman inget ansvar
gentemot tredje man på grund av klients
användning av dokument eller annan
rådgivning från Advokatfirman.
11.4 Om det inte är särskilt avtalat
kommer vi inte ansvara för att fastställda
tidpunkter uppfylls eller för att någon del
av arbetet för klient färdigställs inom
föreslagna tidsramar, eller för att vi inte
har möjlighet att påbörja eller fortsätta vårt
arbete på grund av omständigheter
utanför vår kontroll.
11.5 Om vi på klients begäran avtalar att
tredje man kan förlita sig på dokument
som tagits fram av oss eller rådgivning
som har lämnats av oss ska detta inte öka
eller i övrigt påverka vårt ansvar. Vi ska
bara vara ansvariga i förhållande till sådan
tredje man i den utsträckning vi är
ansvariga gentemot klienten. Alla belopp
som betalas till tredje man till följd av detta
ansvar ska i motsvarande utsträckning
reducera Advokatfirmans ansvar gentemot
klienten. Även om det särskilt avtalats att
en tredje man får förlita sig på ett
dokument som vi har tagit fram eller på
rådgivning som har lämnats av oss
uppkommer inte något klientförhållande
mellan oss och denne tredje man.

11. Ansvarsbegränsning
11.1 Advokatfirmans ansvar för skada
som klient kan ha vållats till följd av fel
eller försummelse eller avtalsbrott från vår
sida är begränsat till ett belopp per
uppdrag om 50 miljoner svenska kronor
eller, om vårt arvode i det aktuella
uppdraget understiger 1 miljon svenska
kronor, 5 miljoner svenska kronor.

11.6 Vi ansvarar inte för skada som
uppkommit till följd av omständigheter
utanför vår kontroll som vi skäligen inte
kunde ha räknat med vid tidpunkten för
uppdragets antagande och vars följder vi
inte heller skäligen kunde ha undvikit eller
övervunnit.

3

12. Klagomål och krav
12.1 Klient som är missnöjd med
Advokatfirmans tjänster och vill framställa
klagomål eller krav, ska meddela detta till
ärendeansvarig delägare eller ordföranden
för Advokatfirmans styrelse så snart
klienten fått kännedom om de
omständigheter som ligger till grund för
klagomålet eller kravet. Krav får inte
framställas senare än tolv månader efter
det senare av (i) den dag då den sista
fakturan ställdes ut för det uppdrag som
kravet avser och (ii) dagen då de
omständigheter som ligger till grund för
kravet blev kända för klienten eller kunde
ha blivit kända för klienten om klienten
hade genomfört rimliga efterforskningar.
12.2 Om klients krav har sin grund i en
myndighets eller annan tredje mans krav
mot klienten, ska Advokatfirman eller
Advokatfirmans försäkringsgivare ha rätt
att bemöta, reglera och förlika kravet för
klientens räkning under förutsättning att
klienten hålls skadeslös. Om klient
bemöter, reglerar, förliker eller på annat
sätt vidtar någon åtgärd avseende sådant
krav utan Advokatfirmans samtycke, ska
Advokatfirman inte ha något ansvar för
kravet.
12.3 Om vi eller vår försäkringsgivare
utbetalar ersättning till klient med
anledning av klientens krav ska klienten,
som villkor för utbetalningen, till oss eller
våra försäkringsgivare överföra rätten till
regress mot tredje man.
13. Uppdragets upphörande
13.1 En klient kan när som helst avsluta
samarbetet med oss genom att begära att
vi frånträder uppdraget. Klienten måste
emellertid erlägga betalning för de tjänster
Advokatfirman utfört och för de kostnader
och utlägg Advokatfirman haft före det att
uppdraget upphörde.
13.2 Lag och god advokatsed anger under
vilka förutsättningar Advokatfirman har rätt
eller skyldighet att avböja eller frånträda
uppdrag. Detta kan t.ex vara fallet vid
otillfredsställande klientidentifikation,
misstankar om penningtvätt eller
terrorismfinansiering, intressekonflikt,
utebliven betalning, bristande instruktioner
eller om förtroendet mellan oss och

klienten inte längre föreligger. Klienten
måste emellertid erlägga betalning för de
tjänster Advokatfirman utfört och för de
kostnader Advokatfirman haft före det att
uppdraget upphörde. Uppdraget upphör,
under alla omständigheter, när det
fullgjorts.
14. Tillämplig lag och tvistelösning
14.1 Dessa allmänna villkor och eventuell
uppdragsbekräftelse och samtliga
frågeställningar med anledning av dem,
vårt uppdrag och våra tjänster ska
regleras och tolkas i enlighet med svensk
materiell rätt.
14.2 Tvist med anledning av dessa
allmänna villkor, eventuell
uppdragsbekräftelse, vårt uppdrag eller
våra tjänster ska slutligt avgöras genom
skiljedom enligt Skiljedomsregler för
Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut. Sätet för
skiljeförfarandet ska vara Stockholm. Det
språk som ska användas är svenska, om
vi inte enas om att istället använda
engelska.
14.3 Skiljedomsförfarande som påkallats
med hänvisning till punkt 14.2 samt
information som framkommer under
förfarandet liksom beslut eller skiljedom
som meddelas med anledning av
förfarandet omfattas av sekretess och får
inte i avsaknad av motpartens uttryckliga
medgivande föras vidare till tredje man.
En part ska emellertid inte vara förhindrad
att röja sådan information för att bevara
sin rätt i förhållande till den andre parten
eller till en försäkringsgivare eller om
sådan skyldighet föreligger enligt
tvingande lag eller regelverk för emittenter
eller motsvarande.
14.4 Oavsett vad som sägs i punkt 14.2
har Advokatfirman rätt att väcka talan
angående förfallen fordran i domstolar
som har jurisdiktion över klienten eller
någon av klientens tillgångar.
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