CV
Mikael Wahlgren; Senior juridisk rådgivare, Chefjurist,
Skiljedomare, Medlare, Styrelseledamot och föreläsare

Sammanfattning:
Som före detta chefjurist och bolagsjurist, har jag, under 25 år, givit juridiskt stöd åt ett antal
multinationella svenska och utländska börsnoterade företag (dvs som chefjurist hos Alfa Laval samt
bolagsjurist hos Skanska, ABB, Rolls-Royce och NCC). Sedan 2016 driver jag min egen juridiska
konsultverksamhet.
Min erfarenhet och kunskap omfattar bland annat:
•

att hantera, organisera och ge rådgivning till företagsledningar, styrelser och andra beslutsfattare
hos små, medelstora och stora bolag rörande svenska och internationella affärsjuridiska frågor
(t.ex. avseende avtalsrätt, bolagsrätt, förvärv och tvister). Min erfarenhet ligger främst inom
entreprenad-, infrastruktur-, kraft-, M&A, export-, Life Science- och tillverkningsindustrin.

•

att hantera skiljeförfarande, medling, alternativa tvistlösningsmetoder och övrig
tvistlösningsstrategi, genom att tillhandahålla rådgivning och att agera som skiljedomare,
medlare och oberoende tvistlösare (”Adjudicator”). Jag är bl.a. certifierad som skiljedomare av
Stockholm Handelskammare och Svenska Skiljedomsföreningen, ackrediterad som medlar
hos Centre for Effective Dispute Resolution (”CEDR”) och Oxford Process/CEDR certifierad
internationell konfliktsmedlare och fredsmäklare samt medlem i International Council for
Commercial Arbitration (”ICCA”), Swiss Arbitration Association (”ASA”), International
Chamber of Commerce (”ICC”), the London Court of International Arbitration (”LCIA”), The
International Institute for Conflict Prevention and Resolution (”CPR”), Dispute Resolution
Board Foundation (“DRBF”), Federation of Integrated Conflict Management (”FICM-MCN”),
Svenska Skiljedomsförbundet (”SAA”), Södra Sveriges handelskammare och industris
Skiljedomsinstitut och Skiljedomsföreningen i södra Sverige.

•

att agera som styrelseordförande eller styrelseledamot i både noterade och onoterade företag
(inkluderande även rådgivning och hantering av styrelserelatrerade uppgifter så som t.ex.
bolagsstyrning).

Baserat på mina omfattande kunskaper, kan jag ombesörja så att ditt företag får relevant juridiskt stöd,
fattar de strategiska beslut samt har rätt riskmedvetenhet avseende den aktuella juridiska frågan,
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varigenom jag även säkerställer att företagets kommersiella intressen tillvaratas på ett optimalt och
kostnadseffektivt sätt.
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Arbetslivserfarenhet (för mer detaljerad information se bilaga 1).
Affärslivserfarenhet:
•
•
•
•
•
•

Sedan 2016 har jag agerat som chefsjurist för SenzaGen AB. Under perioden november 2018december 2019 så har jag även agerat som detta bolags vVD.
Sedan 2016 har jag assisterat ett antal bolag inom life science, MedTech och
tillverkningsindustrin med avtalsrättsliga, bolagsrättsliga och övriga affärsjuridiska frågor.
Hantering av beslut och strategin avseende juridiska frågor som uppkommit vid internationella
affärer, exempelvis i Asien, Afrika, Ryssland, Kina och USA.
Framgångsrikt hanterat beslutat rörande vilken strategi som skulle användas i samband med
återköp av externt ägda aktier samt avnoteringen av ett börsnoterat indiska bolag.
Arbetat och bott i Indien, Schweiz och England, vilket resulterat i en mycket god inblick i lokala
kulturella möjligheter och utmaningar.
Representerat mina tidigare arbetsgivare i industri- och handelsorganisationer.

Styrelseerfarenhet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelseordförande i Arc Aroma Pure AB
Styrelseordförande i Nattaro Labs AB
Styrelseordförande i Gran Man AB
Styrelseledamot i Dignitana AB
Styrelseledamot i Prostalund AB
Bolagsstämmosekreterare och ordförande på SenzaGen ABs och Dignitana ABs årsstämmor,
med ansvar för att alla formaliteter varit på plats samt att arrangemangen följt gällande regler
och lagstiftning.
Styrelsesekreterare i Alfa Laval AB:s styrelse och dess revisionsutskott, där jag säkerställde att
alla juridiska krav blivit uppfyllda samt att medlemmarna i styrelsen alltid hade relevant juridisk
information.
Genomgått och slutfört EFL:s styrelseprogram.
Genomgått och slutfört StyrelseAkademins styrelseordförandeutbildning
Stämmosekreterare på Alfa Lavals årsstämmor, med ansvar för att alla formaliteter varit på
plats samt att arrangemangen följt gällande regler och lagstiftning.
Styrelseledamot och sekreterare i berörda styrelser i ett antal av mina tidigare arbetsgivares
dotterbolag.

Bolagsstyrning:
•

Utvecklat, hanterat och övervakat fullföljandet av och skrivit mina arbetsgivares
bolagsstyrningsdokument, instruktioner, affärsprinciper och företagens sociala
ansvarsregler.

Juridiskt stöd till företaget.
Allmänt juridiskt stöd åt affärsverksamheten:
•

hanterat, övervakat och levererat relevant juridiskt stöd åt affärsverksamheten och dess
beslutfattare samt anställda, t.ex. i samband med internationella infrastruktur- och
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•

energiprojekt (t.ex. i Asien och Afrika) samt internationella bolagsförvärv, försäljning och
köp av varor.
Säkerställt så att avtals- och affärsrisker hanterats på ett önskvärt sätt av tillgängliga interna och
externa juristresurser.

Förvärv:
•
•

juridisk rådgivning, ledande av bolagets juridiska team, bestående av interna och externa
juristresurser och deltagit i styrgrupper och fatta strategiska beslut i samband med förvärv.
varit involverade i cirka 20 gränsöverskridande förvärv (i storleksordningen 100 MUSD till 2
BnUSD), t.ex. i Europa, Asien och USA.

Tvistlösning:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Certifierad som skiljedomare av Stockholms Handelskammares och Swedish Arbitration
Association efter att ha gått deras gemensamma utbildning av skiljedomare.
Ackrediterad som medlar hos CEDR
Hanterat och övervakat skilje- och domstolsförfaranden samt andra tvister.
Agerat som skiljedomare.
Agerat, efter förordnade av USAs federala domstol, som ”Special Master” (dvs medlare) i
USA.
Agerat som medlare.
Tillhandahållit juridiska och strategiska råd och hanterat mina arbetsgivares och
uppdragsgivares mer betydande skadeståndsanspråk. i
Koordinerat försvaret i t.ex. ett mångmiljon Eurokrav i ett skiljeförfarande rörande ett joint
venture samarbete i Singapore och samt Alfa Lavals asbestprocesser i USA.
Genomgått Oxford Process/CEDR utbildning och blivit certifierad som internationell
konfliktsmedlare och fredsmäklare.
Medlem i:
International Council for Commercial Arbitration ("ICCA"),
Swiss Arbitration Association ("ASA"),
Internationella handelskammaren ("ICC"),
London Court of International Arbitration ("LCIA"),
International Institute for Conflict Prevention and Resolution ("CPR"),
Federation of Integrated Conflict Management ("FICM-MCN"),
Dispute Resolution Board Foundation ("DRBF"),
Svenska Skiljeförfarandeföreningen ("SAA),
Södra Handels- och industriskiljedomsinstitutet
Skiljedomsföreningen i södra Sverige.

Immateriella rättigheter:
•
•
•

Agerat för SenzaGen AB:s räkning som expert på en av OECD:s expertgrupper som arbetar med
utvecklingen av sin nya riktlinje för godkännandet av nya allergitester. Sedan 2019 med i denna
OECD:s expertgrupp som expert på licensavtal.
tillhandahållit juridisk rådgivning och hanterat skyddandet av varumärke, andra
immaterialrättsliga frågor och piratkopieringsärende.
Skapat framgångsrika processer och instruktioner för att skydda Alfa Lavals immateriella
rättigheter.
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Ledarskapserfarenhet:
•
•

Agerat som vVD för SenzaGen AB och Dignitana AB
Hanterat, organiserat och lett en juridisk avdelning bestående av 10 bolagsjurister (stationerad
i olika länder).
Förändrat Alfa Lavals starkt decentraliserade och icke-kommunicerande juristfunktion till en
globalt fungerande juristorganisation.
Inlett och avslutat projekt, vilka resulterat i förbättringar och ökad effektivitet beträffande stödet
från bolagets juristorganisation.
Haft fullt ekonomiskt ansvar för min avdelning och hanterat rekrytering.

•
•
•

Anställningar (se bilaga 2 för mer utförlig information.)
•
•

Linton & Wahlgren AB (Lund, Sverige). Position: ägare & senior juridisk
rådgivaren.
Dignitana AB (Lund, Sverige). Position: vice koncernchef.

•

SenzaGen AB (Lund, Sverige). Position: vice verkställande direktör.

•

Alfa Laval Corporate AB (Lund, Sverige), Alfa Lavalkoncernens
huvudkontor. Befattning: Vice VD, chefjurist och styrelsesekreterare.
NCC Construction Sverige AB (Stockholm, Sverige), NCC-koncernens
svenska byggbolags huvudkontor. Befattning: senior bolagsjurist.
Rolls-Royce Power Venture Ltd (London, England), ansvarig för
hantering av Rolls-Roycekoncernens ägande och finansieringen av deras
kraftverksprojekt. Befattning: senior bolagsjurist.
ABB Alstom Power N.V., Asea Brown Boveri Ltd och ABB Business
Services Ltd (Baden, Schweiz), den schweiziska delen av ABBkoncernens huvudkontor. Befattning: bolagsjurist.
Skanska internationell Civil Engineering AB (Danderyd, Sverige),
Skanskakoncernens
internationella
anläggningsverksamhets
huvudkontor. Befattning: bolagsjurist.

•
•
•
•

2016 – till idag
2018 – till idag
2018 – 2019
2006–2015
2004–2006
2000–2003

1997–2000

1992–1997

Andra befattningar och uppdrag (se bilaga 3 för mer utförlig information.)
Uppdrag som styrelseledamot och styrelsesekreterare:
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelseledamot i Prostalund AB
Styrelseledamot i Dignitana AB
Styrelseordförande i Gran Man AB
Styrelseordförande i Arc Aroma Pure AB
Styrelseordförande i Nattaro Lab AB.
Sekreterare i Alfa Laval AB:s styrelse och dess revisionskommitté.
Bolagsstämmosekreterare och ordförande på SenzaGen ABs och Dignitana
ABs årsstämmor, med ansvar för att alla formaliteter varit på plats samt att
arrangemangen följt gällande regler och lagstiftning.
Styrelseledamot (på uppdrag av Alfa Laval) i Alfa Laval Corporate AB, Alfa
Laval Holding AB, Alfa Laval (Treasury) International AB, Alfa Laval Försäkrings
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•
•
•
•

AB, PHE Holding AB, MCD Nitril Ltd (Indien), A/O Alfa Laval Potok (Ryssland)
och Tranter International AB.
Styrelseledamot (på uppdrag av NCC) i AWSA Holland II B.V, Amsterdam
(Holland), ett företag med huvudsyftet att agera som offshoreaktieägare i
Autostrada Wielkopolska S.A.
Styrelseledamot (på uppdrag av NCC) i Autostrada Wielkopolska S.A, Poznan
(Polen) ett företag med huvudsyftet att fungera som koncessionsinnehavare för
motorvägsprojektet A2.
Styrelseledamot (på uppdrag av Skanska) i Skanska International Equipment
Services Ltd (Sri Lanka) och Ruraka Industrial Park Ltd (Kenya).
Bolaget sekreterare i Skanska Dredging AB, Skanska Lundby AB, Skanska Raise
Boring AB och Skanskas asfaltanläggning 1 (Ryssland).

2004–2006

2004–2006

1995–1997
1995–1997

Utbildning:
Lunds universitet (Sverige) jur.kand. med inriktning på:
•
•

1985–1991

Komparativ rätt (anglosaxiska avtalsrätt jämfört med svensk avtalsrätt).
EU rätt (Studier på juridiska fakulteten vid Köpenhamns universitet).

Barrister utbildad vid The Honourable Society of the Inner Temple
(http://www.innertemple.org.uk/), ej färdig på grund av flytt till Sverige, därmed
Barrister, icke praktiserande.

2002–2004

Stockholms Handelskammares och Swedish Arbitration Association gemensamma
utbildning av skiljedomare - Certifierad som skiljedomare

2019

CEDR:s medlar kompetensutbildning – CEDR ackrediterad medlare

2017

Internationell konfliktsmedlings- och fredsmäklarutbildning på Cats Abbey,
Oxfordshire, Storbritannien

2018

StyrelseAkademins styrelseordförandeutbildning

2016

EFL:s styrelseprogram
Personlig Information:
Civilstånd:
Nationalitet:
Ålder:
Födelseort:
Barn:

2016–2017

Gift
Svenska
54 år (1965.05.04)
Helsingborg, Sverige
Två döttrar (födda 1998 och 2003) och en son
(född 2000)

Språk:
Svenska; Flytande (modersmål)
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Engelska; Utmärkt (mitt huvudsakliga
arbetsspråk under hela min karriär)
Referenser
Kommer att tillhandahållas på begäran.
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Bilaga 1
Arbetslivserfarenhet
Affärslivserfarenhet:
•
•
•
•
•
•
•

Sedan 2016 har jag agerat som chefsjurist för SenzaGen AB. Under perioden november 2018december 2019 så har jag även agerat som detta bolags vVD.
Sedan 2016 har jag assisterat ett antal bolag inom life science, MedTech och
tillverkningsindustrin med avtalsrättsliga, bolagsrättsliga och övriga affärsjuridiska frågor.
Hantering, beslutsfattande och strategi rörande juridiska frågor som aktualiseras i den aktuella
affärsverksamheten och för bolaget.
Hantering av beslut och strategier avseende juridiska frågor som uppkommer vid
internationella affärer i exempelvis Asien, Afrika, Ryssland, Kina och USA.
Framgångsrikt hanterat och beslutat om vilka strategier som användes i samband med återköpet
av externt ägda aktier samt annoteringen av Alfa Lavals börsnoterade indiska bolag.
Arbetat och bott i Indien, Schweiz och England, vilket resulterat i en mycket god inblick i lokala
kulturella möjligheter och utmaningar som bör beaktas i samband med internationella affärer.
Representerat ABB, Alfa Laval, Skanska och NCC i industri- och handelsorganisationer.

Styrelseerfarenhet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Styrelseledamot i Prostalund AB, ett börsnoterat svenskt bolag där jag är en medlem av bolagets
styrelse med särskilt ansvar för juridiska frågor och bolagsstyrning. (https://www.prostalund.se/)
Styrelseledamot i Dignitana AB, ett börsnoterat svenskt bolag där jag är en medlem av bolagets
styrelse med särskilt ansvar för juridiska frågor och bolagsstyrning. (http://www.Dignitana.se)
Styrelseordförande i Gran man AB, leder styrelsens arbete och har det övergripande ansvaret för
bolagets organisation och förvaltning. (http://www.granitmanagement.se).
Styrelseordförande i Arc Aroma Pure AB (publ.), ett börsnoterat svenskt bolag där jag leder
styrelsens arbete och har det övergripande ansvaret för bolagets organisation och förvaltning.
(http://www.arcaromapure.se).
Styrelseordförande i Nattaro Lab AB, leder styrelsens arbete och har det övergripande ansvaret
för bolagets organisation och förvaltning. (http://nattarolabs.se).
Sekreterare i Alfa Laval AB:s styrelse och dess revisionsutskott, säkerställt att alla rättsliga
kraven varit uppfyllda samt att styrelseledamöterna alltid haft relevant juridisk information för att
underlätta för dem att fatta rätt beslut och fullgöra sina skyldigheter.
Sekreterare på Alfa Lavals årsstämmor och sett till så att alla formaliteter varit på plats samt
att arrangemangen följt gällande regler och lagstiftning.
Styrelseledamot i ett antal av Alfa Lavals, Skanskas och NCC:s dotterbolag, t.ex. i Alfa Laval
Försäkrings AB och Skanska International Equipment Services Ltd (Sri Lanka) värnat om att
lämpliga affärsbeslut fattats och att de överensstämmer med gällande lagar och regler.
Agerat, på uppdrag av NCC, som styrelseledamot i AWSA Holland II B.V, Amsterdam (Holland)
och Autostrada Wielkopolska S.A, Poznan (Polen) för att skydda NCCS position och rättigheter,
som den största offshoreaktieägaren.
Styrelseledamot och sekreterare i ett antal av mina tidigare arbetsgivares dotterbolag har jag fått
utmärkt insikt om de övervägande och strategier som en styrelseledamot måste beakta i små,
medelstora företag såväl som börsbolag.
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Bolagsstyrning:
•
•
•
•

•
•

Utvecklat, hanterat och övervakat efterföljandet av Alfa Lavals bolagsstyrning och
instruktioner.
Utarbetat, genomfört och säkerställt efterföljandet av Alfa Lavals interna instruktioner, t.ex.
avseende instruktioner rörande anti-mutor och korruption, visselblåsning, illojal konkurrens,
exportkontroll och minimikontraktsvillkorsstandard.
Utarbetandet av ABB Alstom Powers affärsprinciper.
Hanteringen av alla Exportkontrollfrågor och agerat som vice ordförande för Alfa
Lavalkoncernens kommersiella etiska råd (CEO var ordförande). Vilket resulterade i undvikandet
av exportkontrolbrott, t.ex. beträffande gällande Iransanktioner och genom säkerställandet av en
mycket bra relation med de berörda myndigheterna.
I egenskap av medlem av Alfa Lavals bolagstyrningsteam, ansvarig för det årliga
undertecknandet av Alfa Lavals bolagstyrningsregler av alla toppchefer samt åtgärdandet av
eventuella överträdelser.
Agerat som NCC:s representant i officiella sammanhang beträffande frågor rörande företagets
sociala ansvar.

Juridiskt stöd till företaget.
Allmänt juridiskt stöd åt affärsverksamheten:
•
•

•

•

hanterat, övervakat och levererat rätt omfattning av juridiskt stöd åt affärsverksamheten och
dess ledning samt anställda, t.ex. i samband med internationella infrastruktur- och energiprojekt
(t.ex. i Asien och Afrika) samt internationell förvärv av bolag, försäljning och köp av varor.
Säkerställt så att affärsrisker, t.ex. när ingåendet av ett kontrakt, hanterats på ett önskvärt sätt av
de tillgängliga interna och externa juristresurserna samt att de används effektivt och att de inom
Alfa Lavals organisation som granskar kontrakt har rätt kompetens och medvetenhetsgrad.
Ombesörjt så att produktansvarsfrågor och andra juridiska frågor som rör kriser blivit strategiskt
och korrekt hanterade, t.ex. i samband med hanteringen av radioaktivt kontaminerat material, asbest
och otillåtna strejker.
Tillhandahållit juridisk strategi och stöd för att framgångsrikt utveckla och genomföra större
infrastrukturprojekt, t.ex. Uri vattenkraftsprojekt i Kashmir (Indien), Öresundsbron och A2
motorvägsprojektet i Polen.

Förvärv:
•
•

juridisk rådgivning, ledande av juridiska team, bestående av interna och externa juristresurser
och deltagit i ledningsgrupper och fatta strategiska beslut i samband med förvärv.
varit involverade i cirka 20 gränsöverskridande förvärv (i storleksordningen 100 MUSD till 2
BnUSD), t.ex. i Europa, Asien och USA. De mest berömda förvärven var t.ex. köpet av Aalborg
Industries i Danmark och Frank Mohn i Norge.
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Tvistlösning:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Certifierad som skiljedomare av Stockholms Handelskammares och Swedish Arbitration
Association efter att ha gått deras gemensamma utbildning av skiljedomare.
Ackrediterad som medlar hos CEDR
Agerat, efter förordnade av USAs federala domstol, som ”Special Master” (dvs medlare) i
USA.
Har agerat medlare i en svensk generations växlingstvist.
Har agerat som skiljedomare i ett svenskt och ett ICC-ärende. Båda fallen förliktes innan fallen
kunde avgöras.
Hanterat och övervakat skilje- och domstolsförfaranden samt andra tvister, t.ex. rörande
internationella avtal och allmänna internationella juridiska kommersiella frågor, särskilt när det
gällt avtal rörande entreprenadprojekt, energiprojekt, försäljning och tillverkning.
Har agerat som skiljedomare i ett svenskt och en ICC fall. Båda fallen förliktes innan skiljedom
hunnit fastställa.
Givit juridiska och strategiska råd i samband med hanteringen av mer omfattande krav på
betalningar, t.ex. rörande den framgångsrikt förbereda och förhandlade fordran på 600 MSEK
gentemot den indiska vattenkraftsmyndigheten rörande dröjsmål under genomförandet av Uri
vattenkraftsprojektet i Kashmir. Detta krav betalades ut i sin helhet till Skanska 10 år senare.
Hanterat försvaret i t.ex. ett mångmiljon Eurokrav i ett joint venture samarbete i Singapore.
Skiljedomstolen slog fast att Alfa Laval inte hade något ansvar för den påstådda skadan.
Hanterat försvaret och den strategiska rådgivningen avseende Alfa Lavals asbestskadeståndsfall
i USA. Detta har resulterat i att Alfa Laval undvikit att behöva betala något skadestånd och klarat
av att vända bort intresset från de mest aggressiva kärandeadvokaterna
Oxford Process/CEDR certifierad internationell konfliktsmedlare och fredsmäklare.

Immateriella rättigheter:
•
•
•
•

Agerat för SenzaGen AB:s räkning som expert på en av OECD:s expertgrupper som arbetar med
utvecklingen av sin nya riktlinje för godkännandet av nya allergitester. Sedan 2019 med i denna
OECD:s expertgrupp som expert på licensavtal.
Tillhandahållit juridisk rådgivning och hanterat skyddandet av varumärke, andra
immaterialrättsliga frågor.
Skapat framgångsrika processer och instruktioner för att skydda Alfa Lavals immateriella
rättigheter.
Effektivt hantera och förebygga intrång i Alfa Lavals immateriella rättigheter och
piratkopieringsärende, t.ex. i Kina och Indien.

Ledarskapserfarenhet:
•
•

•

Agerat som vVD för SenzaGen AB och Dignitana AB.
Hanterat, organiserat och lett en juridisk avdelning bestående av 10 bolagsjurister (stationerad
i Sverige, Danmark, Tyskland, Ryssland, Frankrike, Indien och USA). Vilket resulterat i en
omfattande erfarenhet och kunskap om hanterandet och ledandet av ett internationellt
specialistteam.
Förändrat Alfa Lavals starkt decentraliserade och icke-kommunicerande juristfunktion till en
globalt fungerande juristorganisation, vilket resulterade i en organisation som fokuserar på att
tillhandahålla relevanta juridiskt stöd till verksamheten.
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•
•
•

Inlett och avslutat projekt, vilka resulterat i förbättringar och ökad effektivitet beträffande stödet
från bolagets juristorganisation.
Haft fullt ekonomiskt ansvar för min avdelning och hanterat rekryteringen av ett antal nya
kolleger till den juridiska avdelningen.
Hur en juristfunktion ska vara organiserad och delta i ett företags verksamhet och aktiviteter.
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Bilaga 2
Anställningar:
•

Linton & Wahlgren AB (Lund, Sverige). Befattning: ägare och senior
juridisk rådgivare. Via detta företag kommer jag:
- försäkra att mina klienter har det interna eller externa juristresurser de
behöver för att säkerställa att de har det juridiska stöd, strategier,
dokumentation och riskhantering som de behöver i sin verksamhet.
- assistera med hanteringen av riskbedömningar, juridiskt stöd och
strategi vid, t.ex., rättstvister och förvärv.
- fungerar som skiljedomare, medlare och ”Adjudicator” när så
efterfrågas.
- fungerar som styrelseordförande och styrelsemedlem när så
efterfrågas.
- Utveckla och bedriva forskning i samarbete med Institutionen för
handelsrätt vid Lunds universitet avseende mina idéer om hur en
bolagsjuristavdelning bör vara organiserad och involverad i ett
företags affärsverksamhet och övrig verksamhet för att ge bästa
mervärde.
Alfa Laval Corporate AB (Lund, Sverige), Alfa Laval-koncernens
huvudkontor. Befattning: Vice VD, styrelsesekreterare och chefjurist.
Hade, bl.a. ansvar för att Alfa Lavalkoncernen hade ett tillräckligt bra stöd
från interna och externa jurister, t.ex. genom införandet av tydliga
processer för avtalshantering samt säkerställandet av att bolagets minimi
avtalsstandarder tillämpades och fanns med i bolagets kontrakt.

2016 -till idag

•

NCC Construction Sverige AB (Stockholm, Sverige), NCC-koncernens
huvudkontor. Befattning: senior bolagsjurist. Ansvarig för, bl.a.:
- Tillhandahållandet av juridisk strategi och stöd åt utvecklingen och
genomförandet av stora infrastrukturprojekt, bl.a. A2
motorvägsprojektet (bedrevs som ett ”Private Public Partnership") i
Polen, Norrortsleden och Citytunneln.
- Hanteringen av, bl.a., samarbets- och partneringavtal.

2004–2006

•

Rolls-Royce Power Venture Ltd (London, England), ansvarig för
hanteringen av Rolls-Roycekoncernens ägande och finansiering av deras
kraftverksprojekt. Befattning: senior bolagsjurist. Ansvarig för, bl.a.:
- Tillhandahållandet av juridisk strategi och stöd för utvecklingen och
genomförandet av större kraftverksprojekt, t.ex. Ewekoro
Gaskraftverket i Lagos (Nigeria) och Idil kraftverket i Ankara
(Turkiet).
- Hanteringen av, bl.a., samarbets-, teknik-, upphandlings-,
entreprenad- och finansieringsavtal.

2000–2003

•

ABB Alstom Power N.V., Asea Brown Boveri Ltd och ABB Business
Services Ltd (Baden, Schweiz), den schweiziska delen av ABBkoncernens huvudkontor. Befattning: bolagsjurist. Ansvarig för, bl.a.:

1997–2000

•
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-

Tillhandahållandet av juridisk strategi och stöd för utvecklingen och
genomförandet av större kraftverksprojekt, t.ex. Chiba
kraftverksprojektet i Kobe (Japan).
Hanteringen av, t.ex., drift och underhålls-, finansierings- samt
samarbetsavtal.

•

Skanska internationell Civil Engineering AB (Danderyd, Sverige),
Skanskakoncernens internationella anläggningsverksamhets huvudkontor.
Befattning: bolagsjurist. Ansvarig för, bl.a.:
Hanteringen av avtal och den juridiska rådgivningen till joint
venture bolaget Uri Civil Contractor AB (samarbetsbolag mellan
Skanska, NCC, ABB och Kvaerner och stationerad två år i Kashmir
och New Delhi, Indien), ansvarigt för byggandet av Uri
vattenkraftanläggningen i Kashmir.
Hanteringen av, t.ex., inköps-, entreprenad och samarbetsavtal
samt inrättandet av lokala filialer och dotterbolag i aktuella länder.
juridiskt stöd till Skanskas verksamhet och projekt i Asien, Afrika
och Europa, inklusive, bl.a. Skanskas deras framgångsrika projekt i
Laos, Pakistan, Indien, Sri Lanka och Öresundsbroprojektet.

1992–1997

•
•

Jönköpings tingsrätt (Jönköping, Sverige) som tingsnotarie.
Swedish international Development Authority (Stockholm, Sverige)
som biträdande jurist.

1991–1992
Sommaren 1988 &
1989
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Bilaga 3
Andra befattningar, uppdrag och fritidsaktiviteter
Professionellt medlemskap och uppdrag.
Skiljeförfaranden och tvister:
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

Certifierad av Stockholms Handelskammares och Swedish Arbitration Association som
skiljedomare efter att ha blivit en av 20 utvalda kandidater utav 400 sökande och gått deras
gemensamma skiljedomarutbildning.
Certifierad av Oxford Process/CEDR som internationell konfliktsmedlare och fredsmäklare
efter att ha gått deras utbildning i Internationell konfliktmedling och Fredsmäkling den 19–23
november 2018 på Cats Abbey, Oxfordshire, UK (http://www.oxfordprocess.com/).
Ackrediterad som medlare och medlem i CEDR Exchange, som, världsomfattande, organiserar
medlare för medling i internationella affärstvister och hanterar dessa medlingar. Ackrediteringen
och medlemskapet fick jag efter att ha deltagit CEDR ' s "Mediator Skill Training", vilken
arrangeras gemensamt av CEDR och Infomene, under oktober och november 2017 i Paris
(https://www.CEDR.com).
Medlem i the International Council for Commercial Arbitration (ICCA) vilka organiserar
internationellt verksamma skiljedomare som agerar i internationella skiljedomsförfaranden
(https://www.arbitration-icca.org/)
Medlem i Swiss Arbitration Association (ASA), vilka organiserar internationellt verksamma
jurister och skiljedomare som agerar i internationella skiljedomsförfaranden samt administrerar
dessa. (http://www.Arbitration-CH.org).
Medlem i den svenska sektionen av Internationella handelskammaren (ICC), vilka organiserar
internationellt verksamma jurister och skiljedomare som agerar i internationella
skiljedomsförfaranden samt administrerar dessa. (https://iccwbo.org).
Medlem i London Court of International Arbitration (LCIA), vilka organiserar internationellt
verksamma jurister och skiljedomare som agerar i internationella skiljedomsförfaranden samt
administrerar dessa. (http://www.LCIA.org).
Medlem av International Institute for Conflict Prevention and Resolution ("CPR"), en
organisation som är en oberoende ideell organisation som hjälper till att förebygga och lösa rättsliga
konflikter mer effektivt och ändamålsenligt. CPR-institutet driver en global förebyggande och
tvistlösningskultur genom att utnyttja de senaste metoderna för att dess mångkulturella medlemmar
besående av toppföretag, advokatbyråer, akademiker och ledande medlare och skiljemän runt om i
världen. Institutet samlar den bästa praxis och använder sig av branschinriktade kommittéer och är
värd för globala och regionala möten för att utbyta metoder och utveckla innovativa verktyg och
resurser. Institutet utbildar om förebyggande och sätt att lösa tvister, publicerar en månatlig tidskrift
om relaterade ämnen och agerar publikt för att stödja och utöka kapaciteten för tvistlösning och
tvistlösning globalt. (https://www.cpradr.org)
Medlem av Federation of Integrated Conflict Management ("FICM-MCN"), en
världsorganisation som driver den nya vågen av tvistlösnings-, förvaltnings- och resolutionskultur
för att säkra fred och välstånd. (https://mediationhub.org/)
Ledamot av Dispute Resolution Board Foundation ("DRBF"), en ideell organisation som arbetar
för att främja undvikandet och lösa tvister över hela världen med hjälp av deras unika och beprövade
tvistlösningsmetod (DB). (Http://www.drb.org/)
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•
•
•
•
•

Svenska Skiljedomarföreningen, vilken organiserar svenska advokater och jurister som är
intresserad av praktiska och teoretiska frågor rörande svenskt skiljeförfaranden.
(http://swedisharbitration.se).
Medlem i södra Sveriges handelskammare och deras skiljedomsinstitut, vilka organiserar
verksamma jurister och skiljedomare som agerar i svenska skiljedomsförfaranden samt
administrerar dessa. (http://handelskammaren.com/juridik/skiljedom/).
Oberoende ledamot i Vinges expertpanel, en expertpanel som fokuserar sig på att applicera en
metod för att underlätta, ge bättre och snabbare lösning av tvister. (http://www.vinge.se/OmVinge/vinge-expert-panel).
The Honourable Society of the Inner Temple ett av de fyra ”Inns of Court” i Storbritannien, med
över 8 000 kvalificerade medlemmar, inkluderande domare, ”Barristers” och elever.
(http://www.innertemple.org.uk).
Skiljedomsföreningen i södra Sverige, vilken organiserar skiljemän som är aktiva i södra Sverige.
(http://skiljedomsforeningen.se/)

Entreprenadjuridik:
•

•
•
•

Vice ordförande i International Bar Association i underutskottet för finansieringsstrukturer.
IBA organiserar mer än 80 000 jurister och mer än 190 advokatsamfund, juridiska föreningar och
myndigheter. Medlemmarna kommer från över 160 länder och de stöder aktivt den globala
rättsutvecklingen. (http://www.ibanet.org).
Medlem i European International Contractors arbetsgrupp för projektfinansieringsfrågor,
vilken hade fokus på entreprenadjuridiska avtalsvillkor och finansiella frågor rörande
internationella entreprenadprojekt. (http://www.eic-federation.eu/).
Medlem i Svenska Föreningen för konsult och Entreprenad juridik, vilken organiserar svenska
advokater, konsulter och företrädare för byggbranschen och har fokus på juridiska frågor relaterade
till den svenska byggbranschen.
Juridisk rådgivare åt International Tunnelling Association, vilken organiserar medlemmar från
73 länder och 300 företag eller enskilda medlemmar. Föreningen fokuserar på frågor som har att
göra med Internationella tunnel- och underjordsarbeten. (www.ita-aites.org).

Branschorganisationer och nätverk:
•
•

•
•
•
•

Expert, sedan 2019, på licensavtal i OECD:s expertgrupper som arbetar med utvecklingen av sin
nya riktlinje för godkännandet av nya allergitester.
Medlem i föreningen stiftelser i samverkan, vilken är en sammanslutning av stiftelser och
individer som arbetar för att skapa en stödjande rättslig och skattemässig miljö för stiftelser. Vi
strävar också efter att framhäva stiftelsers altruistiska arbete och visa den viktiga roll som stiftelser
spelar i det svenska samhället (http://www.stiftelserisamverkan.se/in-English/).
Ledamot i Svenskt Näringslivs Chefjuristgrupp, vilken består av chefjuristerna från de största
svenska börsbolagen. Gruppen diskuterar, ger remissyttranden på aktuell lagstiftning och hanterar
företagsjuridiska frågor.
Ledamot i Teknikföretagens juridikstyrelse, vilken består bolagsjurister från den största
börsnoterade svenska tillverkningsföretagen. Gruppen diskuterar, ger remissyttranden på och
hanterar aktuella juridiska frågor av intresse för industrin.
Medlem i Bolagsjuristernas Föreningen, vilken organiserar svenska bolagsjurister.
(http://www.bolagsjuristerna.com).
Medlem i svenska International Law Association sektionen, vilken organiserar jurister med
intresse för internationell rätt. (http://www.ilasweden.se).
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Offentliga anföranden och externa föreläsningar:
•

Föreläsare, under ett antal år, vid Institutionen för handelsrätt och juridiska fakulteten vid
Lunds universitet rörande ”hur jurister kommunicerar med icke jurister”, "agent- och
distributionsavtal", "tvistlösning i praktiken" samt konkurrens och immaterialrättsliga
frågor.

•

Talare vid ett antal svenska och internationella konferenser, t.ex. IBC Euroforum för
Bolagsjurister i Stockholm (rörande bolagsstyrning i praktiken), IBA:s årliga konferens i Prag
och Durban (rörande "Flerpartstvistelösning i större entreprenadprojekt" och "samarbetsavtal:
(varför) fungerar de? – En praktikers syn"), Stockholms handelskammare i Stockholm (rörande
”NCC Partnering koncept") och King's College i London (rörande ”en entreprenörs syn på FIDICS
standardformulär och vad som är bästa praxis i relation till dessa standardformulär").

Övriga styrelsen medlemskap:
•
•

Proinspektor i Helsingkrona Nation, Lund (Sverige). Ett uppdrag att agera som vise ordförande
i nationens styrelse (Seniors) samt att agera som ordförande i nationens husstyrelse (nationen har
ett fastighets innehav motsvarande ca 140 MSEK).
Styrelseledamot i Sällskapet Lundajurister, Lund (Sverige) vilket är juridiska fakulteten i Lunds
alumniorganisation.

Övrigt:
•
•
•
•

Mottagare av ett stipendium från SIDA[1], vilket möjliggjorde att jag som min slutuppsats kunde
genomföra en jämförande studie, i Kenya, mellan den Anglo-Saxisk och svensk avtalsrätt. Denna
slutuppsatts blev även en handbok om Anglo-Saxisk och svensk avtalsrätt för icke-jurister.
Kurator i Helsingkrona Nation, Lund (Sverige). Ett ettårs uppdrag att leda nationens verksamhet
och organisation samt ansvarar för att dess 3000 medlemmar fick värde för sina pengar.
Skådespelare i "Lundaspexarna" och "Nöjes Teatern" (Helsingborg). Har agerat under min
studieperiod för publiker upp till 1000 personer.
Fänrik i LV3: Med ansvarig för en pluton på 40 soldater.

Intressen och aktiviteter
Cykling
Jakt)
Skidåkning

[1] Swedish

Golf
Ridning
Kulturella evenemang, t.ex. film, teater, musik,
opera och konst.

International Development Authority,
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