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Nära samarbete  
ger djup förståelse 

Vi erbjuder juridiska tjänster 
inom merparten av de affärs-
juridiska kompetens områdena. 
Våra klientrelationer  bygger 
på långsiktighet och våra 
 klienter är 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. 

Flood Herslow Holme Advokatbyrå AB har sitt 
säte i Stockholm och kontor även i Malmö. Vi har 
totalt 29 medarbetare varav 24 jurister. Byrån om-
satte under 2019 cirka 53 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 gånger 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.



Flood Herslow Holme är en modern affärsjuridisk 
advokatbyrå. Byrån har 29 medarbetare varav 
24 jurister. Våra kontor i Stockholm och Malmö 
 erbjuder, bortsett från obeståndsområdet som 
enbart finns i Stockholm, service inom samtliga 
av byråns specialområden. Byråns medarbetare 
samarbetar dagligen över kontorsgränserna.  
Vi kan därigenom hantera större uppdrag trots 
att vi är förhållandevis små jämfört med de större 
affärsjuridiska byråerna. För att garantera våra 
 klienter bästa möjliga rådgivning och högsta 
kvalitet, betraktas varje uppdrag som hela byråns 
uppdrag. 

Inom Flood Herslow Holme har vi alla målet att 
gemensamt arbeta och utveckla formerna för 
kvalificerad juridisk rådgivning inom de special-
områden byrån erbjuder. Vi tror att en väg att 
uppnå detta är att delägarna använder sig av så 
kallad ”True Partnership”. Detta skapar de bästa 
förutsättningarna för kunskapsspridning inom 
byrån, vilket utmynnar i att byråns klienter får  
den allra bästa rådgivningen.

Förutsättningar för  
högpresterande medarbetare
Flood Herslow Holme är ett kunskapsföretag.  
Vi är beroende av kompetenta medarbetare och 
har därför några grundprinciper i vår hantering 
av personalen. Vi lägger ner mycket arbete för att 
vara en arbetsplats där alla trivs, oavsett titel. Såväl 
internt som externt kommunicerar vi vikten av 
skäliga och flexibla arbetstider, längre samman-
hängande semestrar och en bra lönenivå från första 
anställningsåret. Därefter har vi marknadsmässiga 
grundlöner med inslag av incitament för våra mer 
seniora jurister så att de själva ska kunna påverka 
sina ersättningsnivåer. Vi värdesätter friskvård 
och ger våra anställda ett stort inflytande över sin 
arbetsplats och arbetssituation. 

Våra grundprinciper är inte bara något vi  skyltar 
med utan i högsta grad efterlever. Arbetet 
har  slagit väl ut och vi har mycket få avhopp 
från  byrån. Vi får även detta bekräftat i den 
medarbetar undersökning vi gör årligen bland 
byråns personal.

Med stöd av våra grundprinciper arbetar vi 
kontinu erligt med att rekrytera, behålla och 
 utveckla jurister och övrig personal. Vår mål-
sättning är att anställa de bästa talangerna och 
individerna som passar in i vårt arbetssätt, där de 
får nära klient kontakter från första arbetsdagen. 
De biträdande jurister vi anställer har mycket bra 
betyg från utbildning, tingsmeriter eller motsva-
rande arbetslivserfarenhet. 

Organisation  
och medarbetare

29 medarbetare varav

24 jurister

8 delägare, 6 i Stockholm och

2 i Malmö äger sina aktier privat

VD

Advokat Anna Stenson
VD biträds av administratörer inom ekonomi och personal 
IT och marknadsföring upphandlas av leverantörer



Hälsoarbete ger låg sjukfrånvaro
Byråns VD är ytterst ansvarig för kommunikation 
med de anställda avseende frågor som trivsel, 
bemanning och ersättning. Under VD:s ansvar 
ligger även arbetsmiljö och hälsa. En advokat byrås 
anställda utsätts sällan för några större risker 
för fysiska skador. Däremot är vi medvetna om 
att sjukdomar med psykisk ohälsa är något som 
kan förekomma. Vi arbetar därför kontinuerligt 
med att fördela arbetet jämt bland våra an ställda 
 oberoende av kontorstillhörighet. Vi försöker 
hela tiden bli bättre på detta och hitta  tekniska 
lösningar och arbetssätt som underlättar för 
våra anställda. Vidare har vi företagshälsovård 
för all personal. Samtliga anställda är anslutna 
till en sjukvårdsförsäkring, vilket innebär att de 
kan få hjälp med kort varsel. Vi har mycket goda 
 erfarenheter av dessa tjänster som möjliggjort 
snabb diagnos och behandling, vilket har bidragit 
till en ytterst låg sjukfrånvaro på byrån.     

Utveckling genom kommunikation
Byråns delägare och seniora jurister har en ständig 
dialog med byråns medarbetare. Delägarna har 
även en kontinuerlig kontakt med de biträdande 
 juristerna. Denna kommunikation sker på olika 
sätt – genom möten inom de grupper man arbetar, 
vid återkommande veckomöten eller vid utveck-
lingssamtal. Alla medarbetare har årliga utveck-
lingssamtal. 

Vi genomför regelbundet medarbetarundersök-
ningar. Resultatet från dessa undersökningar 
brukar vara mycket bra. Personalen sätter högt 
värde på våra grundprinciper och engagemanget 
för att utveckla byråns verksamhet ytterligare är 
mycket stort.  

Bred erfarenhet ger en bra specialist
Vi arbetar löpande med kompetensutveckling  
för våra jurister. Alla erbjuds, utöver  obliga toriska  
advokat samfundskurser, utbildning inom de 
special områden där byrån är verksam. Vi efter-
strävar vidare att våra jurister inte enbart 
 arbetar inom ett specialområde. För att bli bra 
affärsj urister anser vi att de ska ha en så bred 
erfarenhets grund som möjligt och inte fastna  
inom ett  område.  Därför vill vi att de ska arbeta 
med ärenden från olika klienter och branscher.  
Det är viktigt att de tidigt och regelbundet får 
 träffa sina kontors kollegor och representanter 
för våra  klienter. Vi är övertygade om att det 
är på  detta sätt som du tidigt formar de bästa 
 rådgivarna.     

Jämställdhetsplan för framtiden
Jämställdhet mellan kvinnor och män är en  fråga 
som är högt prioriterad av byråns delägare.  
Vi arbetar kontinuerligt med detta och omarbetar 
vid behov vår jämställdhetsplan för att den ska 
vara  aktuell. Vid byråns rekryteringsprocesser kan 
konstateras att merparten av sökandena är kvinnor. 
Detta stämmer överens med det faktum att mer än 
hälften av de som tar examen från juristprogram-
met idag är kvinnor.

Av byråns åtta delägare är endast en kvinna. Detta 
tycker vi är ett dåligt ratio och arbetar målinriktat 
med att öka andelen kvinnliga delägare. Likaså ar-
betar vi med att öka andelen kvinnliga jurister med 
målsättningen att ha en jämn för delning mellan 
könen. 



Vi har ett miljöledningssystem 
där vi kontinuerligt arbetar  
med följande:

Miljö och etik

Flood Herslow Holme har en storlek som gör 
det möjligt för byråns delägare och jurister att 
ha mycket god översyn över våra befintliga och 
nya klienter samt de uppdrag som hanteras inom 
byrån. Vi kan även tydligt styra sådant som inköp 
och användning av förbrukningsprodukter. Inte 
desto mindre fäster vi yttersta vikt vid frågor om 
miljö och etik.  

En hållbar byrå

Flood Herslow Holmes miljöarbete sker uti-
från  byråns fastställda miljöpolicy, vilken sätter 
 målen för vårt miljöarbete. Miljöpolicyn om fattar 
 områden där vi bedömer att byrån påverkar 
miljön mest som vid inköp av varor och tjänster, 
resor, transporter, avfallshantering och energi-
användning.    

• Vi ska löpande utreda, identifiera och kartlägga
miljöaspekter som vår verksamhet ger upphov
till och som är möjliga att styra och påverka. I
den mån vår verksamhet påverkar miljön har vi
beredskap för att inrätta fler miljörutiner än de
som fastställs i vår miljöpolicy.

• Byråns miljöpolicy bygger på den kunskap som
vår interna utredning av miljöaspekterna visar
och är vägledande för all personal.

• Byråns övergripande miljömål fastställs inom
ramen för miljöpolicyn.

• Vid behov och baserat på vår utredning fast-
ställs detaljerade miljömål per verksam hetsår.
Detta gäller såväl intern verksamhet som
 verksamhet gentemot klienter.

• Miljömålen följs upp och utvärderas löpande av
delägarna samt vid genomgångar med byråns
personal. Miljörutiner införs utifrån behov.

• Vid behov utarbetas handlingsprogram för
att tydliggöra hur verksamheten verkar för att
 uppnå satta miljömål.



• Våra evenemang har alltid yrkesmässig rele-
vans och låga kostnader. Alla medarbetare följer
byråns fastställda antikorruptionspolicy vid
representation, sponsring och anordnande av
företagsevenemang.

• Innan vi åtar oss ett uppdrag görs en jävs-
kontroll mot byråns klientregister för att
 utesluta att det föreligger en intressekonflikt
enligt vägledande regler om god advokatsed.
Eftersom byrån är relativt liten görs även en
förfrågan via mail eller intranät för att avfärda
andra olämpliga kopplingar som kan äventyra
byråns oberoende. Ansvarig delägare fattar
beslut om antagande av ärende. Vid tveksamhet
har VD beslutanderätt.

• Vi är i våra rekryteringsprocesser ytterst nog-
granna med att anställa personer som är lojala
och tillförlitliga mot byrån och dess klienter.

• Byrån har en policy, med anledning av lagen
(2017:630), om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. Våra medarbetare
utbildas kontinuerligt och ska aktivt arbeta med
att förebygga och förhindra att byrån och dess
uppdrag kan användas för penningtvätt eller
finansiering av terrorism. Detta görs genom
etablering av god klientkännedom och förståelse
för uppdragets syfte. Därför låter vi även våra
yngre biträdande jurister utföra registrering
och hantering av uppdrag enligt exempelvis
penning tvättsreglerna.

• Alla medarbetare har tystnads- och diskretions-
plikt avseende information som de fått tillgång
till i verksamheten.

• Vi utbildar nyckelpersoner i informations-
hantering, informationssäkerhet och
 IT- säkerhet.  Vi implementerar detta i vår
 verk samhet, där våra anställda eftersträvar
hög standard av seende  denna hantering.

• Våra anställda skall följa advokatsamfundets
riktlinjer vid förvärv av finansiella instrument i
klientbolag.

Rent praktiskt  
mani festerar  vi vårt  
etikarbete enligt följande:

Etik och efterlevnad av regler är principer av 
största  vikt för byrån och dess personal. Det går 
inte att leverera juridisk högkvalificerad råd givning 
om man gör avsteg från dessa principer. Även de 
oskrivna regler som finns i näringslivet och som 
ofta benämns som affärsetik, är något som vi inom 
byrån värnar högt om att efterleva.

Varje anställd 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 personal-
möten, 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, hantering av person-
uppgifter enligt GDPR, intressekonflikter, åtgärder 
för att förhindra penningtvätt, informationssäker-
het, hantering av klagomål och andra etiska och 
strategiska ställningstaganden. 

Etik i  
vårt dagliga 
arbete



Bred kunskap, 
klientspecifika 
lösningar

Flood Herslow Holmes klienter är i första hand 
ägare till tillgångar och verksamheter som 
 representerar stora värden. Bland  klienterna  
finns investmentbolag, privatkapitalbolag, 
 privat personer, jordägare och entreprenörer.  
Vi representerar   även noterade och onoterade  
bolag liksom ett antal myndigheter, kommuner, 
kommunala bolag och organisationer. 

Alla våra klientrelationer bygger på långsiktighet. 
Byråns jurister strävar alltid efter att få ett helhets-
grepp och att hitta den bästa lösningen anpassad 
efter klientens specifika behov. Vi anser att det är 
ett oslagbart sätt att tillföra mervärde. Genom att 
långsiktigt hantera klientens alla juridiska frågor 
får vi en djup insikt i deras verksamhet. Ett så 
nära samarbete ställer höga krav på både vår råd-
givning, tillgänglighet och integritet. Detta ska vi 
efterleva i varje uppdrag.

Flood Herslow Holme kan tillhandahålla jurister 
inom samtliga av de specialområden som byrån är 
verksam. Vi kan också erbjuda ytterligare  resurser 
själva och genom våra samarbetspartners om upp-
draget så kräver.   

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

Vi är vana vid att jobba nära våra klienter, vilket 
ställer stora krav på oss som rådgivare. Inte bara 
när det gäller att leverera högkvalitativ rådgivning 
nationellt och internationellt utan även när det 
gäller att vara tillgänglig och snabbfotad.

Bemanning efter behov 
Vår arbetsmetodik ställer klientens behov och krav 
på kvalitet i centrum och är en vägledande policy 
för byråns anställda. Syftet med våra kvalitets-
säkringsrutiner och vårt arbetssätt är att säker-
ställa att klientens förväntningar på utförandet av 
uppdrag motsvaras av vårt arbete. För att kunna 
uppnå detta krävs generellt att ansvarig delägare:

För att uppnå såväl kvalitetsmässiga krav som 
kostnadseffektivitet tillhandahåller vi jurister 
med varierande erfarenhet och arvoden inom 
de special områdena vi arbetar. Det är viktigt att 
klienten före uppdragets början vet med vilken 
bemanning vi avser att utföra våra tjänster samt 
godkänner detta så att vi uppnår bästa möjliga 
 förutsägbarhet både vad gäller kvalitetsmässiga 
krav och förväntade kostnader.

Specialister inom varje område
Vi hanterar samtliga affärsjuridiska frågeställ-
ningar  åt ett antal klientföretag, myndigheter 
och organisationer. Bland annat upprättar och 
 förhandlar vi affärsavtal för deras operativa 
 verksamheter, organisationer eller avdelningar. 
Genom vårt sätt att  arbeta kommer vi nära våra 
klienters verksamheter. Detta ger oss djup insikt 
och förståelse för klienternas affärsprocesser inom 
 skiftande  sektorer såsom livsmedelsindustrin,  
IT och  telekom, finansiella tjänster och flygbolags-
världen. Vi företräder ett antal statliga myndig-
heter och har hanterat en stor mängd frågor inom 
vitt skilda områden. Genomförande av större 
utredningar, avtalsupp rättande, IT-upphand-
lingar, domstolsförhandlingar  samt att agera som 
 bollplank i det vardagliga  arbetet  är några exempel. 
Vi har även erfarenhet av att biträda myndigheter 
i  samband med större kriser där uppmärksamhet 
från  allmänhet och massmedia varit mycket stor. 

• tillsammans med klienten identifierar
vilka juridiska och affärsmässiga frågor
som uppdraget innefattar.

• i samförstånd bemannar uppdraget
med rätt jurist eller grupp av jurister.

”Vi är vana vid att jobba nära våra klienter, vilket ställer stora 
krav på oss som rådgivare. Inte bara när det gäller att leverera 
högkvalitativ rådgivning nationellt och internationellt utan 
även när det gäller att vara tillgänglig och snabbfotad.”



Specialområden

Våra jurister har olika specialkunskaper och arbetar i team inom varje område. 
Vi bemannar alltid våra uppdrag med utgångspunkt i att tillhandahålla den 
bästa kompetensen på ett kostnadseffektivt sätt. Byrån arbetar kontinuerligt med 
kompetensutveckling. Detta sker bland annat genom deltagande i externa samt 
interna utbildningar och genom sammansättning av specialistgrupper där äldre 
jurister kan förmedla kunskaper till yngre jurister.

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

• Nationell och internationell
kontraktsrätt

• Köprätt
• Arbetsrätt
• IT-rätt
• Transporträtt

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 han-
terar 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:

Bolagsrätt
För marknadsnoterade bolag uppkommer ofta frågor där hän-
syn 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:

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:

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

Private Legal
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 rätts- 

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.

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

• Due diligence-förfaranden
• Budgivningar och avtalsförhandlingar
• Finansiering
• Nyemissioner
• Börsintroduktioner
• Upprättande av relevanta juridiska handlingar

jämte implementering och relevant bolagsrätt

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

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 sam- 

arbeten. Vi biträder även löpande såväl anbudsgi-
vare som upphandlande enheter vid svenska dom-
stolar i frågor om överprövning eller skadestånd 
för brott mot LOU.

Fastigheter
Våra experter inom specialområdet fastigheter, 
som omfattar fastighets- entreprenad- och miljörätt, 
arbetar med rådgivning till alla våra klientkategorier 
med bland annat:

• Kvalitetsgranskning i anbudsförfaranden
• Biträde vid tillståndsansökningar, identifiering

av potentiella skadestånds- och sanerings- 
skyldigheter samt avtalsreglering av juridiska
risker inom detta område

• Tvister hänförliga till fastighets- entreprenad- 
och miljörätt

• Utbildningar hänförliga till fastighets-  
entreprenad- och miljörätt

• Köp och försäljning av fastigheter eller
bolagiserade fastighetsbestånd

• Exploateringsavtal
• Kommersiell hyresrätt
• Arrendefrågor
• Plan- och byggfrågor
• Fastighetsbildningsfrågor
• Frågor om markanvändning (bygglov, lednings-

rätt och tvångsvis ianspråktagande av mark)
• Rådgivning i samband med olika typer av

byggprojekt






