CV – Mikael Wahlgren
Sammanfattning
Genom mina 25 års erfarenhet, som chefjurist för Alfa Laval koncernen, bolagsjurister hos ett antal
multinationella svenska och utländska börsbolag (Skanska, ABB, Rolls-Royce och NCC) och i min
nuvarande roll som oberoende juridisk rådgivare, så har jag skaffat mig betydande kompetens i att
hantera skiljeförfaranden och tvister samt att agera som skiljeman och medlare. Denna erfarenhet
gör mig ytterst lämpad som skiljeman och medlare med industriella specialkunskaper.
I min egenskap av Chefjurist, bolagsjurist och oberoende juridisk rådgivare, har jag fungerat som
skiljeman och medlare, varit ansvarig för hanteringen, styrandet och koordineringen av mina
arbetsgivares ställning som kärande eller svarande i olika tvister samt övervakat och utnämnt externa
juridiska ombud i både inhemska och internationella skiljeförfaranden och alternativa
tvistlösningsupplägg. Mitt branschkunnande omfattar, bland annat hantering av rättsliga och
avtalsmässiga tvister inom den internationell tillverknings-, infrastruktur-, energi- och byggindustrin.
Därmed anser jag mig högst lämpad som industriell specialist i skiljemannapanel eller en medling.

Arbetslivserfarenhet.
Skiljeförfarande och tvistlösning:
Skiljeförfarandeerfarenhet:
Inhemska skiljeförfaranden:
Agerat som en av tre skiljedomare i ett ad hoc-skiljeförfarande, 2005 (angående en
samarbetsrelaterad tvist), som hanterades enligt svensk lag om skiljeförfarande och
institutionella förfaranden enligt de s.k. Göteborgsreglerna. Målet förliktes.
Internationella skiljeförfaranden
Jag föreslogs som ordförande i ett ICC skiljeförfarande, 2011 (angående en
entreprenadavtalstvist) av White & Case i London (Philip Capper), men blev inte utsedd.
Jag har vid åtskilliga tillfällen övervakat och agerat som intern rådgivare i affärsjuridiska och
bolagsjuridiska skiljeförfaranden. Min gedigna erfarenhet och kunskap om skiljeförfarande och
tvistlösning, inkluderar bl.a. rättsprocesser i lokal domstol, ad hoc-skiljeförfaranden och
institutionella skiljeförfaranden enligt reglerna för LICA, ICC, SCC och UNCITRAL samt
hanteringen av skiljeförfarande rörande FIDIC-villkor.
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Medling erfarenhet:
Inhemska medling:
Agerat som medlare i en generationsöverföringsrelaterad tvist mellan far och son som ägde
50/50 av ett SME, 2017. Medlingen hanterades i enlighet med svensk lagstiftning och jag blev
rekommenderad av KPMG. Medling resulterade i att en ny oberoende styrelse tillsattes (med
en majoritet av oberoende styrelseledamöter) och att en av parterna köpte ut den andra parten.
Tvistlösning:
Min övriga erfarenhet av hantering av skiljeförfaranden, tvister och andra juridiska tvister,
består bland annat av:
effektiv hantering och övervakning av skiljeförfaranden, domstolstvister och
andra juridiska tvistlösningsmetoder, exempelvis rörande internationella kontrakt och
affärsjuridiska frågor, särskilt gällande entreprenad, infrastruktur, energi och
tillverkningsrelaterade frågor.
att
tillhandahålla strategisk
juridisk rådgivning samt hanterat
skadeståndsanspråk, t.ex. att framgångsrikt ha upprättat och förhandlat ett 600 MSEK
skadeståndsanspråk gentemot indiska vattenkraft myndigheten avseende dröjsmål
under genomförandet av Uri vattenkraftsprojektet i Kashmir, Indien. Detta krav
betalades ut i sin helhet till Skanska 10 år senare.
framgångsrik hanterat
försvaret mot
en
multimiljon
Euro
anspråk från
en samarbetspartner i Singapore. Skiljeförfarandet resulterade i att vi friades från
ansvar för den påstådda skadan.
framgångsrik hanterat samt givit strategisk rådgivning avseende Alfa Lavals asbest
relaterade produktansvarskrav i USA. Vilket leder till undvikande av utbetalning av
större skadestånd och hantering av de inblandade aggressiva advokaterna på
kärandesidan.
Affärserfarenhet:
Min erfarenhet omfattar bl.a.:
hantering, beslutsfattande och strategi relaterade till det berörda bolagets juridiska
frågor och verksamhet;
hantering av beslut och strategier angående affärsjuridiska frågor i samband med
affärer i till exempel Asien, Afrika, Ryssland, Kina och USA.
att framgångsrikt hanterat och beslutat om strategin rörande återköp av externt
ägda aktier samt avnoterat ett börsnoterat bolag i Indien.
arbete och bosättning i Indien, Schweiz och England, vilket resulterat i en mycket
god insyn i lokala kulturella möjligheter och utmaningar.
Att representera mina tidigare arbetsgivare inom industri- och handelsorganisationer;

Anställningar
Linton & Wahlgren AB (Lund, Sverige). Befattning: ägare och
Senior juridisk rådgivare.
Alfa Laval Corporate AB (Lund, Sverige), Alfa Laval
koncernens huvudkontor. Befattning: Vice VD,
styrelsesekreterare och koncernchefjurist.
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NCC Construction Sverige AB (Stockholm, Sverige), NCCkoncernens huvudkontor. Befattning: Senior bolagsjurist.
Rolls-Royce Power Venture Ltd (London, England), ansvarig
för Rolls-Royce koncernens ägande och finansiering av dess
kraftverksprojekt. Befattning: Senior bolagsjurist.
ABB Alstom Power N.V., Asea Brown Boveri Ltd och ABB
Business Services Ltd (Baden, Schweiz), Den schweiziska
delen av ABB koncernens huvudkontor. Befattning:
bolagsjurist.
Skanska internationella Civil Engineering AB (Danderyd,
Sverige), Skanska koncernens huvudkontor för deras
internationella infrastruktur verksamhet. Befattning:
bolagsjurist.

2004-2006
2000-2003
1997-2000

1992-1997

Professionella medlemskap och uppdrag.
Skiljeförfaranden och tvister:
Medlem av LCIA, en av världens ledande internationella institutioner för kommersiell
tvistlösning. LCIA tillhandahåller effektiv, flexibel och opartisk förvaltning av
skiljeförfaranden och andra alternativa tvistlösningsförfaranden, oavsett plats och enligt
något rättssystem. (http://www.lcia.org/)
Medlem av The Honorable Society of the Inner Temple, vilken är som en av de fyra
”Inns of Courts i Storbritannien med över 8 000 kvalificerade medlemmar, inklusive
domare,
”Barristers”
(både
praktiserande
och
icke-praktiserande)
och
studenter. (http://www.innertemple.org.uk/ ).
Skiljedomsföreningen i södra Sverige att organisera skiljemännen aktiv i södra
Sverige;
Svenska Skiljedomsföreningen vilken organiserar och utbildar internationellt aktiva
skiljemän som hanterar svenska skiljeförfaranden. (http://swedisharbitration.se/ ).
Oberoende ledamot av Vinges expertpanel, en expertpanel som fokuserar på en
metod som underlättar för en bättre och snabbare värdering och medling av
tvister. (http://www.vinge.se/Om-Vinge/vinge-expert-panel).
Entreprenadjuridik:
Vice ordförande i International Bar Associations underutskottets för strukturerad
finansiering. IBA organiserar mer än 80 000 enskilda advokater och mer än 190
advokatsamfund och advokatsamfunden spänner över 160 länder och stödjer den
globala rättsutvecklingen. (http://www.ibanet.org ).
Ledamot av European International Contractors arbetsgrupp för finansieringsfrågor,
med fokus på avtalsmässiga och ekonomiska frågor i samband med internationella
byggprojekt. (http://www.eic-federation.eu/ ).
Ledamot i Svenska
Föreningen
för
Konsultoch
Entreprenadjuridik,
organiserar svenska advokater, konsulter och företrädare för byggbranschen, med fokus
på juridiska frågor relaterade till den svenska byggbranschen.
Juridisk rådgivare till International Tunnelling Association, vilka organiserar 73
medlemsnationer, 300 företag och enskilda medlemmar. De fokuserar på frågor i
samband med Internationella tunnelarbeten och underjordiska arbeten. (www.itaaites.org ).
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Branschsammanslutningar och nätverk:
Ledamot för att Svenskt Näringslivs Affärsjuridiska referensgrupp, bestående av
chefjuristerna för de största börsnoterade svenska företagen. Gruppen diskuterar, ger
remissyttranden på och hanterar aktuella företagsjuridiska frågor;
Ledamot av Teknikföretagens juridikstyrelse, bestående av chefjuristerna från de
största
noterade
svenska
tillverkningsföretag. Gruppen
diskuterar,
avger
remissyttranden på och hanterar aktuella juridiska frågor av intresse för branschen.
Medlem
i
Bolagsjuristernas
Föreningen,
vilken
organisera
svenska
bolagsjurister. (http://www.bolagsjuristerna.com/ ).
Medlem av den svenska International Law Association, vilka organisera advokater
och jurister som är intresserade av internationell rätt. (http://www.ilasweden.se/ ).
Offentliga tal och externa föreläsare:
Föreläst, under ett antal år, på Handelsrättsinstitutionen och Juridiska
Fakulteten vid Lunds universitet om ”Agent-och distributionsavtal”, ”Tvistlösning i
praktiken” och konkurrens och immateriella rätt frågor samt hur en jurist ska
kommunicera med en part som inte har juridisk utbildning.
Talare vid ett antal svenska och internationella konferenser, t.ex. IBC Euroforum
företagsjurister konferens i Stockholm (om ”Corporate Governance”), IBA: s årlig
konferens i Prag och Durban (om ”parteringförfaranden i entreprenadprojekt” och
”Project allianser: (varför) fungerar de? – En entreprenörs syn”), The Stockholm
Chamber of Commerce i Stockholm (om” NCC Partnering konceptet ”) och King's
College i London (om” en entreprenörs syn på FIDICS standardformulär och bästa
praxis avseende standardformulär ”).

Utbildning
Lunds universitet, (Sverige) Master av lagar (L. L.M) med
specialisering på:
•
•

1985-1991

Komparativ rätt (anglosaxisk avtalsrätt v. svensk avtalsrätt).
EU-rätt (Studier vid Köpenhamns universitets juridiska fakultet).

Språk
Svenska; Flytande (modersmål)

Tyska; Bra (6 års studier under min
skolgång + 3 år daglig exponering under
tiden jag bodde i Schweiz)

Engelska; Utmärkt
(mitt
huvudsakliga
arbetsspråk under hela min karriär)
Referenser
Kan tillhandahållas på begäran.
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