F Ö R E TAG S P R E S E N TAT I O N

Att tillföra ett
mervärde

Vi erbjuder juridiska t jänster
inom merparten av de affärs
juridiska kompetensområdena. Våra klientrelationer
bygger på långsiktighet och
våra k
 lienterär i första hand
ägare till verksamheter som
representerar stora värden.
Vi strävar alltid efter att få ett
helhetsgrepp och att hitta den
bästa lösningen, anpassad efter
klientens specifika behov.

En modern
advokatbyrå inom
affärsjuridik
Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB har sitt
säte i Stockholm med kontor även i Malmö. Vi har
totalt 25 medarbetare varav 19 jurister. Byrån omsatte under 2016 cirka 50 miljoner kronor och har
klienter både i Sverige och utomlands.

50 års erfarenhet
Flood Herslow Holme bildades år 2012 genom en
sammanslagning av Stockholmsbyrån Flood och
Malmöbyrån Herslow & Holme. Tillsammans har
byråerna erfarenhet av att bedriva affärsjuridisk
verksamhet i Sverige sedan slutet av 1960-talet.
Byråns namnpartners finns fortfarande kvar i
verksamheten som delägare och seniora rådgivare.
Verksamheten i Flood Herslow Holme regleras
av det avtal som träffats mellan byråns delägare.
De exekutiva besluten sker vid våra delägarmöten,
som hålls två till tre gåv nger om året. Var och en
av byråns delägare har en röst vid mötet, där vi tar
upp strategiska frågor och riktlinjer för verksamheten.

Organisk tillväxt
Delägarna i Flood Herslow Holme ser det inte som
ett självändamål att byrån ska växa för att bli större
och därigenom kunna konkurrera med de större
affärsjuridiska byråerna. För oss är det viktigast att
leverera juridiska tjänster med mycket hög kvalitet
och på detta sätt konkurrera på den affärsjuridiska

marknaden. Därför är Flood Herslow Holme ingen
fullservicebyrå inom affärsjuridik utan istället en
uttalad ”high-end-byrå” inom de specialområden
vi är aktiva.

Bred kunskap, klientspecifika lösningar
Bland våra klienter finns investmentbolag, private equity bolag, privatpersoner, jordägare och
entreprenörer. Vi representerar även noterade och
onoterade bolag liksom ett antal myndigheter. Vår
målsättning är alltid att hitta den bästa lösningen
anpassad efter klientens specifika behov utifrån
ett helhetsgrepp. Genom att långsiktigt hantera
klientens alla juridiska frågor får vi en djup insikt
i verksamheten. Ett så nära samarbete ställer höga
krav på såväl rådgivning som tillgänglighet och
integritet – något vi efterlever i varje uppdrag.

Internationellt samarbete
Genom medlemskapet i Warwick Legal Network,
ett internationellt nätverk av oberoende advokatbyråer, kan Flood Herslow Holme erbjuda service
även utanför Sverige. Medlemmarna i Warwick
Legal Network finns representerade i Europa, USA
och Asien.

Specialområden
Vår målsättning är alltid att hitta den bästa lösningen anpassad efter
klientens specifika behov utifrån ett helhetsgrepp. Våra jurister har olika
specialkunskaper och arbetar i team inom varje område, där varje uppdrag
bemannas med utgångspunkt i att tillhandahålla den bästa kompetensen
på ett kostnadseffektivt sätt.

M&A
Företagsöverlåtelser är ofta komplexa, vilket ställer
höga krav på oss som rådgivare. Flera av våra
jurister företräder regelbundet säljare, köpare och
finansiärer i olika typer av publika eller privata
företagstransaktioner. Vi hanterar bland annat
frågor som:

•
•
•
•
•
•

Due diligence-förfaranden
Budgivningar och avtalsförhandlingar
Finansiering
Nyemissioner
Börsintroduktioner
Upprättande av relevanta juridiska handlingar
jämte implementering och relevant bolagsrätt

Obestånd
Bolagsrätt
För marknadsnoterade bolag uppkommer ofta frågor där hänsyn måste tas till såväl bolagsrätt som aktiemarknadsrätt och
god sed. Vi har kompetens inom alla typer av bolagsrättslig
rådgivning till styrelser, bolagsledningar och aktieägare. Vi har
vidare gedigen kompetens inom stiftelsejuridiken och biträder
klienter löpande i dessa frågor:

•
•
•
•
•
•
•

Etablering av dotterbolag
Bolagsstämmor
Fusioner
Kapitalanskaffning
Kapitalskydd
Minoritetsskydd
VD- och styrelseansvar

Vi ger råd när en verksamhet har hamnat i kris
eller vill förebygga en svår finansiell situation.
Våra experter inom obeståndsrätt har även kompetens inom andra rättsområden och olika branscher,
vilket gör att de kan bedöma situationen utifrån
ett brett perspektiv. Vi arbetar kontinuerligt som

rekonstruktörer med uppdrag att vända aktuellt
bolags utveckling för att möjliggöra en lönsam
framtid. Vi agerar även som konkursförvaltare
med uppdrag att under ordnade former avveckla
ett bolags verksamhet.

Private Legal
Corporate Commercial
Vi har stor erfarenhet av olika branschspecifika avtal och ger
rådgivning vid outsourcing av verksamheter och funktioner.
Vi hanterar löpande avtalsupplägg för olika distributionsformer
liksom frågor rörande konkurrens- och immaterialrätt. Vi
hanterar även frågor om personuppgifter för våra klienter.
Med gedigen erfarenhet av ett antal olika branscher, ger vi våra
klienter råd och hjälp med att granska, upprätta och förhandla
kommersiella avtal. Vi är experter på bland annat:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nationell och internationell
kontraktsrätt
Köprätt
Arbetsrätt
Offentlig upphandling
Förvaltningsrätt
Hyres- och nyttjanderätt
Entreprenadrätt
Fastighetsrätt
IT-rätt
Transporträtt

Vi ger råd till ägarfamiljer i frågor som rör familje-,
skatte- och fastighetsrätt. Vi tar ett helhetsansvar
utifrån individens och familjens perspektiv, vilket
gör att vår rådgivning täcker flera olika rättsom-

råden. Skulle det behövas, kan vi ta hjälp av vårt
nationella och internationella nätverk av såväl
banker som advokater och revisorer.

Offentlig upphandling
Vi har lång och omfattande erfarenhet av att
representera både leverantörer och upphandlande
enheter, inom både svensk rätt och EU-rätt. Det
kan handla om allt från att vara biträde under
förhandlingar till att vara rådgivare kring samar-

beten. Vi biträder även löpande såväl anbudsgivare
som upphandlande enheter vid svenska domstolar
i frågor om överprövning eller skadestånd för brott
mot LOU.

Tvistlösning
Vi arbetar med tvister i domstol och skiljeförfarande inom de rättsområden vi är verksamma i och
agerar även som skiljedomare i tvister som rör sådant som inlösen av aktier, kommersiella kontrakt
och förvärvsavtal av aktier eller verksamheter.

En tvist kan bli både dyr och tidsödande, oavsett
om den avgörs i domstol eller vid skiljeförfarande.
Därför bedömer vi alltid förutsättningarna för
klientens ärende noga innan vi inleder en rättslig
process.

Rådgivning leverantörer:
- Förfrågningsunderlag
- Frågeformuleringar
- Granskning av anbud
- Säkerställning av obligatoriska krav

Rådgivning upphandlande enheter:
- Kvalificeringskrav
- Utvärderingskrav
- Legal kvalitetssäkring
- Analys och bedömning LOU

Behov och
kvalitetskrav
i centrum
Genom kvalitetssäkringsrutiner och vårt arbetssätt säkerställer vi att vårt
arbete motsvarar klientens förväntningar på uppdraget.

Etik i vårt dagliga arbete
Etik och efterlevnad av regler är av största vikt
för oss och vår personal. Det går inte att leverera
juridisk högkvalificerad rådgivning om man gör
avsteg från dessa principer. Även de ofta oskrivna
regler som finns i näringslivet och som ofta benämns som affärsetik, är något som vi värnar högt
om att efterleva.

Vi följer alltid Advokatsamfundets etiska regler
”Vägledande regler om god advokatsed” samt
givetvis relevant lagstiftning. Vi har även interna
policys för till exempel etik, penningtvätt och datahantering.
Genom detta arbetssätt kan vi säkerställa att
avvikelser undviks i största möjliga mån. S
 kulle
någon form av kvalitetsavvikelse trots detta
uppstå, är vi måna om att hantera situationen
omgående och med högsta omsorg. Det första och
viktigaste steget i alla former av avvikelser är för
oss att garantera att våra klienter inte drabbas
negativt.

Varje anställd jurist på Flood Herslow Holme är
ålagd att följa byråns policy och interna regler.
Vi diskuterar policys och frågor som uppkommer
med anledning av dessa vid delägar- och personalmöten, eftersom vi anser att det är viktigt att det
dels genomsyrar varje led av verksamheten, dels
blir levande dokument som kan förändras efter
situationen på byrån och marknaden. På detta sätt
har vi gemensamt tagit fram policydokument för
klient- och ärendehantering, intressekonflikter,
åtgärder för att förhindra penningtvätt, informationssäkerhet, hantering av klagomål och andra
etiska och strategiska ställningstaganden.

