Bolagsjuristen 2012
21-22 februari 2012 • Stockholm
En komplex yrkesroll i förändring
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Konferensen vänder sig till
…bolagsjurist men även till chefsjurist, koncernjurist eller till dig som

•

Ta del av erfarenheter av att bygga upp och
leda en juristavdelning i en föränderlig värld

•

Få inblick i hur det ser ut på olika bolag och
få perspektiv kring din egen roll och dina
begränsningar

•

Compliance blir allt viktigare – har du det
som krävs?

Sagt av Ami Lauri, bolagsjurist, Fazer, en av
fjolårets nöjda konferensdeltagare:

•

Hur skapar du en global juristfunktion i en
global organisation med lokal verksamhet?

•

Hur får du organisationen att prioritera
dokumenthantering och arkivering?

”Det är så skönt att gå på en konferens och
träffa folk som tampas med samma
frågeställningar som jag själv!”

•

Hur kan bolagsjuristen bidra i styrelsearbetet?

på annat sätt är intresserad av
bolagsjuristens arbete

Mediepartner:

Lyssna på 9 stycken
nya praktikfall!

Ordförande: Linda Bernbo, InfoTorg Talare: Viveca Sten, PostNord, Carl Östring, Traction, Sven Östlind, Stena Line, Erik B:son
Blomberg, Addici, Catharina Piper, Carema Care, Dag Wetterberg, Bonnier, Richard Ekenger, Siemens, Helena Strömbeck, One
Nordic, Anders Burén, AstraZeneca, Helena Hallgarn, Virtual Intelligence VQ AB, Ann Björk, Virtual Intelligence VQ AB, Anne
Vadasz-Nilsson, Konkurrensverket, Magnus Wittbom, Hannes Snellman Attorney, Mona Blåsjö, Stockholms universitet, Carl
Svernlöv, Baker & McKenzie, Carina Holmgren, Holmgrenhansson Advokatbyrå, Agne Lindberg, Advokatfirman Delphi

Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist

tfn: 08 587 662 20

Bolagsjuristen 2012

Tisdag 21 februari

11:00

Rollen som bolagsjurist i noterade/onoterade bolag

•

Bolagsjuristrollen – möjligheter & utmaningar

08:30

Registrering och morgonkaffe

•

Olika bolagsjuristroller och organisationsmodeller

09:00

Konferensen öppnas av projektledare Lena
Hallergård, IBC Euroforum

•

Varför anställa en bolagsjurist - och varför inte?

•

Förhållandet mellan bolagsjuristen, företagsledning,
styrelse och ägarna

09:05

Ordförande Linda Bernbo, InfoTorg inleder
konferensen

•

Bolagsjuristen som styrelsens sekreterare

•

Prioriteringar och gränsdragningsfrågor

Linda Bernbo, journalist, InfoTorg Juridik. Linda har arbetat
som jurist och är sedan sex år journalist på InfoTorg Juridik.

•

Hur gör bolagsjuristen sig själv riktigt nyttig?

•

Hur når man fram till ledningen med sitt budskap?

•

Hur säkerställer vi att vi inte kommer in för sent i
arbetsprocessen?

•

Samarbetet med externjurister och kostnadskontroll

YRKESROLLEN I FÖRÄNDRING

Magnus Wittbom är senior counsel på advokatfirman Hannes
Snellman i Stockholm och har varit verksam i över tjugo år som
chefsjurist och bolagsjurist i såväl börsnoterade som privata
bolag, som Gambro, Sapa och Esab.

• En blick i kristallkulan – hur ser den framtida
rollen ut?
• Hur förändras arbetet?

11:45 Hur skapar du en global juristfunktion i en
global organisation med lokal verksamhet?

• Hur kommer vi att bygga juristavdelningar i
framtiden?

p raktikf all

praktikf all

09:10 Framtidens förändrade juristroll för bolags- och
chefsjurister

• Tekniska lösningar som ökar effektiviteten och
kvaliteten i arbetet

Carl Östring är bolagsjurist på det börsnoterade investmentbolaget AB Traction och har mer än tio års erfarenhet
som rådgivare åt svenska och internationella bolag. Carl
har bland annat varit konkursförvaltare på advokatfirman
Fylgia, ansvarig för Magnusson Advokatbyrås Rysslandskontor och
Managing Partner för Magnussons Stockholmskontor. Dessutom har
Carl varit stormästare i Jeopardy! och är aktiv som styrelseledamot i
flera industriföretag inom Tractionsfären.

12:30
09:55

Förmiddagskaffe

10:15 20 heta tips och råd för (chefs)juristen på det
mellanstora bolaget

prak t i k fa l l

• Vem bör (chefs)juristen rapportera till och dennes
relation till företagsledningen?
• Affärsplan Legal: förutse och bedöm arbetsuppgifter och prioriteringar
• Hur du arbetar utifrån risker, exponeringar och
risk management
• Hur du bygger ditt egen ”war room”
• Hur du skapar en bra, gedigen mallbank
• Viktiga mjuka värden: integritet, klädkod, face
time, nätverk, mentorskap
Erik B:son Blomberg är sedan drygt två år chefsjurist på
Addici (1400 anställa och 60 platser i Norden) och ansvarig för samtliga legala frågor inom koncernen, medlem i
ledningsgruppen och sekreterare i styrelsen. Erik arbetade
åtta år som advokat och senior associate på Baker & McKenzie och har
även arbetat som inhyrd bolagsjurist på Cloetta Fazer AB (publ) samt
tingsnotarie på Stockholms tingsrätt. Erik har juristexamina från Lunds
universitet, University of Canterbury samt Heidelberg Universität.

Se uppdateringar på www.ibceuroforum.se

• Vikten av affärsmässighet och att kommunicera
på rätt sätt med medarbetare från olika områden
inom företaget
• Retoriktips
Anders Burén är Assistant General Counsel inom
AstraZenecas affärsutvecklingsfunktion, SPBD.
Han har drygt femton års efarenhet från framför
allt transaktioner inom läkemedelsområdet men
också från andra områden inom läkemedelsjuridiken.

Lunch

13:30 	Avslutande diskussion om yrkesrollen – gränsdragningsfrågor, rekrytering och kommunikation
•

Vilken kravprofil bör en bolagsjurist ha?

•

Allt i allo och specialist i en person – hur ska en
”perfekt” bolagsjurist” se ut?

•

Kvalitet kontra snabbhet, vilken är ambitionsnivån för
en bolagsjurist?

•

Hur kommunicerar du på rätt sätt med medarbetare
från olika områden inom företaget?

•

Hur ska du förmedla ditt budskap så att verksamheten förstår, men utan att ge avkall på det juridiska?

Carl Östling, AB Traction
Erik B:sson Blomberg, Addici
Magnus Wittbom, Hannes Snellman Attoney Ltd
Anders Burén, AstraZeneca

Vi reserverar oss för eventuella programändringar

Onsdag 22 februari

BOLAGSRÄTT
14:00

Bolagsrätt – de senaste uppdateringarna

•

Aktuella aktiebolagsrättsliga frågor

•

Aktuella börsfrågor

•

Aktuellt inom Corporate governance

•

En genomgång av de olika förslag och initiativ som
har kommit eller är på gång att komma från EU

08:30

Morgonkaffe

09:00

Konferensens andra dag inleds av ordföranden

KONKURRENSRÄTT

Jur. dr Carl Svernlöv är advokat och delägare vid Baker &
McKenzie och adjungerad professor i associationsrätt vid
Uppsala universitet. Carl arbetar med associationsrätt och företagsförvärv och är en av de ledande svenska experterna inom
bolagsstyrning.

09:05

Praktiskt tillämpning av EU:s och Sveriges konkurrensregler – nyheter och trender

•

Genomgång av EU:s och Sveriges konkurrensregler
med särskilt fokus på
–  Praktisk tillämpning

•

Vänd dig om till raden bakom (eller framför) dig

•

Introducera dig själv – namn, företag, befattning

•

Berätta målet med ditt deltagande på konferensen

•

Utbyt visitkort

•

Fortsätt med nästa kontakt till dess att du skakat
hand med 5 stycken

Under ledning av ordförande

15:00

Eftermiddagskaffe

Foto: Catharina Biesèrt

–  Nyheter
14:50	Speed Networking Session

–  Trender
Anne Vadasz-Nilsson, Konkurrensverket, är ställföreträdande generaldirektör för området lagtillämpning och
leder en av fyra konkurrensavdelningar. Hon har arbetat på
Konkurrensverket sedan år 2000 och är jurist i botten. Tidigare
har Anne arbetat med energifrågor på band annat Energimyndigheten
och Energimarknadsinspektionen.

UPPHANDLING
09:50	Upphandling och beställarkompetens i privat och
offentlig sektor

• Länken mellan styrelsen och koncernledningen
• Att spegla diskussioner: utmaningen i att skriva
ett rättvisande protokoll
• Tillkommande uppdrag: Revisionskommittén,
firmatecknare etc.

Viveca Sten har över tjugo års erfarenhet av att vara
chefsjurist och styrelsesekreterare i både svenska och
utländska bolag, senast på PostNord (svensk-danska
posten). Hon är också författare till ett flertal juridiska
fackböcker liksom den mycket framgångsrika deckarserien om
Sandhamn.

16:05
Kvinnor och delägarskap - vad händer?
70 % av tingsmeritering görs numera av kvinnor men partnerskap i de stora byråerna är fortfarande ”stängd” för många
oerhört kompetenta kvinnor! Könsfördelningen bland landets
bolagsjurister har också en rejäl övervikt till kvinnornas fördel.
Vad finns det att säga om detta?
Carina Holmgren är en av grundarna av holmgrenhansson
ADVOKATBYRÅ och har arbetat med affärsjuridisk rådgivning
inom miljö- och fastighetsrätt sedan mer än tjugo år. Ofta med
uppdrag inom infrastruktursektorn. Hon har varit delägare,
styrelseledamot och marknadsföringsansvarig på en av Stockholms större
byråer och där arbetat bl a med frågor kring kvinnor och delägarskap.

16:50
Kort diskussion
Samtliga konferensdeltagare och talare på plats är välkomna
att göra sin stämma hörd!
17:10

Ordföranden avrundar första konferensdagen

17:15-18:00

• Hur du som bolagsjurist kan arbeta med kravställningar i upphandlingars olika faser
• Exempel på välbeprövad metodik som ger
många fördelar i såväl förhandlingssituationer
som i att undvika tvister
• Exempel på agilt arbete med delar av upphandlings- och avtalsprocessen
• Lärdomar & erfarenheter

Sven Östlind arbetar hos Stena Line i Göteborg som
Legal & Commercial Advisor med fokus inom IT-området
och har mer än 20 års erfarenhet av affärsprocesser med
inriktning på upphandling och avtal. Sven har tidigare
erfarenhet som IT- och inköpsansvarig på Swedac samt tekniker,
produktionsingenjör och servicechef hos Johnson & Johnson AB.

10:40

Förmiddagskaffe

11:00	Att arbeta som jurist med offentlig upphandling
och att samtidigt konkurrera med sina beställare

p rak t ik f al l

praktikf all

• Rollen som sekreterare i en styrelse, oberoende
och integritet

praktikf all

• Vad innebär beställarkompetens?
15:15 Bolagsjuristens roll i styrelsearbetet

• Att arbeta med offentlig upphandling och
konkurrera med sina beställare?
• Hur du kan använda offentlig upphandling när
du upphandlar externa jurister?
Catharina Piper, chefsjurist Carema Sjukvård
och Carema Care. Catharina är rankad som en
av de bästa upphandlingsjuristerna i Sverige.
Innan hon började på Carema arbetade hon i
drygt sju år på Advokatfirman Lindahl samt innan dess var
hon verksam inom Nämnden för offentlig upphandling
(numera Konkurrensverket). Catharina har undervisat om
offentlig upphandling för såväl upphandlande myndigheter,
leverantörer, olika utbildningsinstitut samt på Stockholms
universitet.

Mingel!

Lena Hallergård I Projektledare IBC Euroforum I Tfn: 08-587 662 17 I E-post: lena.hallergard@ibceuroforum.se

IP

• Att stå på egna ben, separationen från en
integrerad koncern

11:45 Bolagsjuristens roll i ett IP baserat företag

p ra kt i kf a ll

• Rättigheter & avtal
• Google Böcker
• Yttrandefrihet, tryckfrihet och förtal
• Utmaningar i branschen

Dag Wetterberg har arbetat som advokat och delägare
på Legio Advokatfirma samt varit verksamhetschef på
ALIS (Administration av Litterära Rättigheter i Sverige)
men är numer verksam, sedan sju år som förlagsjurist
vid Bonnierförlagen AB där han också sitter i affärsledningen.

12:30

Helena Strömbeck är sedan ett och ett halvt år chefsjurist på One Nordic AB (f d E.ON ES Sverige AB). Helena
anställdes som chefsjurist för att bygga upp en juristfunktion i bolaget, inför försäljningen av bolaget från
E.ON-koncernen. Ny huvudägare är Altor Fund III Ltd.

• Marknadens aktörer

Lunch

SOCIALA MEDIER
13:30

Legala frågor kring sociala medier

•

Vad är sociala medier och hur kan de användas?

•

Genomgång av relevant lagstiftning – vilka lagar
och regler styr användning av sociala medier?

•

Personuppgifter i sociala medier – vad gäller?
Rapport från Datainspektionens tillsyn

•

Vilka risker och vilket ansvar har företag och myndigheter vid användning av sociala medier?
•

E-post och marknadsföring – vad gäller?

Agne Lindberg, Advokatfirman Delphi, är en av Sveriges
mest erfarna advokater inom IT-rätten. Han arbetar med
IT-rättsliga frågor sedan mer än tjugo år och har publicerat en
mängd böcker och artiklar, bland annat ”Praktisk IT-rätt”.

EFFEKTIVARE PROCESSER
16:15

Förändrade krav på leverans av juristtjänster

•

Trender i Sverige och internationellt på juristmarknaden

•

Påverkan på juristrollen av en ökad produktifiering,
outsourcing och fokus på effektivare processer

•

Hur ny teknik och nya aktörer förändrar förutsättningarna på juristmarknaden

•

Nytt arbetssätt för köpare av juristtjänster

•

Vilka krav och förväntningar kan du ha på din
advokatbyrå?

Helena Hallgarn och Ann Björk, Virtual
Intelligence VQ. Helena och Ann är två av
Skandinaviens mest erfarna jurister på knowledge
management-frågor för juristsektorn, med sexton
respektive tio års praktisk erfarenhet från arbete på några av Sveriges
största advokatbyråer, såsom Vinge, Mannheimer Swartling och
Gernandt & Danielsson. År 2010 grundade de konsultföretaget VQ som
bistår advokatbyråer, bolagsjuristavdelningar och andra kunskapsföretag att bli mer effektiva och moderna med hjälp av rätt IT-stöd.

17:00

Ordföranden sammanfattar konferensen

17:15

Konferensen avslutas

MUTOR & COMPLIANCE

p rak tikf all

14:20	Ansvar och uppgifter som compliance officer
vid Siemens
• Rollen som compliance officer och bolagsjurist
• Hur blir compliance en del av verksamheten?
• Compliance är inte ett program, det är hur vi
bedriver vår verksamhet - att verka för
integritet inom Siemens
• Compliance som en del av CSR
• ”Collective action” för att förebygga konkurrens
på lika villkor
Richard Ekenger, compliance officer och bolagsjurist
vid Siemens Industrial Turbomachinery

15:10

Eftermiddagskaffe

M&A

pra k t ik f a l l

15:30 Bolagsjurist i ett bolag som är till försäljning/blir
uppköpt
• Ansvarsfrågor, särskilt om tillhandahållande av
material och garantier
• Lojalitet mot huvudägaren, särskilt om perioden
mellan signing och closing
• Informationsfrågor, vilken information ska
lämnas och av vem?

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev?
Vårt elektroniska nyhetsbrev ges ut kvartalsvis.
Det innehåller korta presentationer av våra mest
aktuella kurser och konferenser.
Du kan själv välja vilka områden du vill bevaka
och hålla dig uppdaterad inom just ditt område.
Som prenumerant får du dessutom fördelaktiga
och unika erbjudanden!

Fördjupning måndag 20 februari
Fördjupningspass 1
(Bolags)juristen som kom in för sent
Hur kan chefs- och bolagsjurister få större inflytande
över avtalsarbetet?
Ett vanligt problem är att chefs- och bolagsjurister inte får
det inflytande över avtalsarbetet som de bör ha för företagets bästa genom att ge avtalet den ultimata utformningen.
På denna fördjupningsdag får du möjlighet att diskutera
detta problem under ledning av forskaren Mona Blåsjö, som
också beskriver resultat från en studie om bolagsjurister.
Diskussionen mellan deltagarna tar utgångspunkt i vetenskaplig modell för olika typer av verksamheter. Tidigare
deltagare har uttryckt att diskussionerna och modellen varit
mycket givande för deras fortsatta arbete.
•

Inspirerande utblick – vad händer på nätet?

•

Vad är webbstrategi och varför är den så kritisk för
framgång?

•

Internetkanalens roll – hur kan den stödja verksamhetens mål?

•

Hur ser kundens köp och informationsprocess ut?
Var i de processerna kommer ditt företag in?

Foto: Milda Rönn

Mona Blåsjö, fil dr i nordiska språk, Stockholms universitet,
som har genomfört ett flerårigt projekt om bolagsjuristers
samarbete och kommunikation med andra yrkesgrupper.

Hålltider för fördjupningspasset
08:15
08:30
09:45
11:30

Registrering och morgonkaffe
Fördjupningspasset inleds
Förmiddagskaffe
Fördjupningspasset avslutas

För de deltagare som väljer att gå på båda fördjupninspassen
ingår lunch mellan 11:30-12:30.

Fördjupningspass 2
Uppdatera dina kunskaper inom förhandlingsteknik!
(Bolags)juristen har stor användning av kunskaper och färdigheter inom förhandlingsteknik i sitt dagliga arbete.
•

Förberedelse

•

Genomförande

•

Efterarbete

Diskutera mandat, målsättning och etik samt utveckla din
förmåga att förhandla!
Talare meddelas senare

Hålltider för fördjupningspasset
12:30
13:00
14:15
16:30

Registrering
Fördjupningspasset inleds
Eftermiddagskaffe
Fördjupningspasset avslutas

Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist

Känner du dig ensam i din yrkesroll?
Hela juristbranschen är i förändring efter många år av
självbelåtenhet. Som bolagsjurist är du djupt involverad
i företagets kritiska processer, delaktig i management,
värderar risker och tänker affär. Tendensen i samhället
är att juridiken tonas ner och att krav ställs på kostnadskontroll och effektivitet. Känner du igen dig?
Nytt för i år på konferensen BolagsjuristEN 2012:
•

Samtliga talare är nya men vi håller kvar vid
vår mycket uppskattade ordförande Linda
Bernbo från InfoTorg

•

9 nya praktikfall – få en inblick i hur det ser
ut på olika bolag vad gäller storlek och bransch
och få perspektiv kring din egen roll och
begränsningar i denna

•
Lyssna på chefsjuristen och författaren Viveca
	Sten, senast PostNord, som berättar om
bolagsjuristens roll i styrelsearbetet
•

Uppdateringar av de senaste nyheterna inom
bolagsjuristens viktigaste områden. Nytt på
programmet för i år är de högaktuella ämnena:
sociala medier, styrelsearbetet och kvinnligt
delägarskap – vad händer?

•

Mingel – konferensen är en årlig mötesplats
med stort fokus på nätverkande varför vi valt
att lägga till ett mingel som avrundning på
första konferensdagen

Diskussion kring kvalitet kontra snabbhet är alltid viktig, vilken är ambitionsnivån för en bolagsjurist? Ta tillfället i akt att delta i diskussionen om den framtida
yrkesrollen på årets konferens Bolagsjuristen 2012!
Få de senaste uppdateringarna från våra duktiga
experter inom bolagsjuristens alla viktiga områden: bolags- och konkurrensrätt, upphandling,
IP, mutor & compliance och m & a. Få svar på dina
frågor från våra erfarna och prestigelösa chefs- och
bolagsjurister som berättar om sin vardag. Ta del av
deras handfasta tips och råd under två fullspäckade
konferensdagar.
På konferensen Bolagsjuristen 2012 kan du bygga
vidare på ditt professionella nätverk och fylla på med
mängder av inspiration för att kunna möta och hantera
alla nya utmaningar som uppkommer under 2012!
Jag ser fram emot att träffa dig den 21-22 februari i
Stockholm!
Lena Hallergård
Projektledare
IBC Euroforum
Tfn 08 587 662 17
E-post lena.hallergard@ibceuroforum.se
P.S. Ta med dig dina visitkort till vår Speed
Networking Session dag 1!

Bolagsjuristen 2012

Anmälan Deltagare 2
Namn

Anmäl dig redan idag!

E-post

Tfn 08 587 662 20
Fax 08 587 662 40
E-post info@ibceuroforum.se
Online www.ibceuroforum.se/bolagsjurist

Befattning
Tfn

Bokningsdetaljer Deltagare 2

Anmälan Deltagare 1

Konferens

Konferens + 2 fördjupningspass

Konferens + fördjupningspass 1

Namn

Konferens + fördjupningspass 2

E-post

Endast dokumentationen

Befattning
Tfn

Anmälan Deltagare 3

Företag

Namn

Adress

E-post

Postadress

Befattning
Tfn

Fax

Bokningsdetaljer Deltagare 1

Bokningsdetaljer Deltagare 3

Konferens

Konferens

Konferens + 2 fördjupningspass

Konferens + 2 fördjupningspass

Konferens + fördjupningspass 1

Konferens + fördjupningspass 1

Konferens + fördjupningspass 2

Konferens + fördjupningspass 2

Endast dokumentationen

Endast dokumentationen

Anmälan och betalningsvillkor

Betalning erläggs mot faktura 30 dagar netto, dock senast tre arbetsdagar före konferenstillfället. Vid avbokning, som skall göras skriftligen, debiteras ingen avgift om
avbokningen sker senast två veckor före konferensdagen, 50% om avbokningen sker
senast en vecka före och 100% om avbokningen sker under den sista veckan. Om du
får förhinder och inte kan deltaga kan du självklart överlåta din plats till en kollega.

Priserna är exklusive moms och inkluderar dokumentation, lunch
och kaffe. Lokal meddelas en månad innan konferensen via e-post
och via vår hemsida www.ibceuroforum.se/bolagsjurist
PRIS

Privata
näringslivet

Offentlig
Sektor

Konferens + 2 Fördjupningspass

19.990 kr

15.490 kr

Konferens + 1 Fördjupningspass

18.490 kr

13.490 kr

Konferens

15.990 kr

10.990 kr

2.990 kr

2.990 kr

Endast dokumentation

E83073/EE03/1203

Om IBC Euroforum
IBC Euroforum tillhör Informa Group Plc – världens största förmedlare av affärsinformation via konferenser, kurser och förlagsprodukter. Informa har drygt 9000 anställda i 80 länder. IBC Euroforum Sverige startade sin verksamhet 1994 och genomför
årligen cirka 150 konferenser och kurser på den svenska marknaden. Våra tusentals
deltagare är beslutsfattare från både näringslivet och den offentliga sektorn.
Målsättningen är att ge våra deltagare ny och utvecklande kunskap i ett inspirerande
format med de mest kända experterna inom respektive område. På våra konferenser
har ni också möjlighet att personligen möta potentiella kunder och knyta
nya affärskontakter inom både näringsliv och offentlig sektor samtidigt
som ni förstärker ert företags position inom branschen.
Läs mer på www.ibceuroforum.se

Information om behandling av personuppgifter
Den personliga information som visas i detta postala utskick, eller tillhandahålls av dig, kommer att hållas i en databas och användas i marknadsföringssyfte. Den kan delas med andra företag inom Informa
Group i Sverige och internationellt. Ibland kan dina uppgifter erhållas från externa företag i marknadsföringssyfte. Om du inte önskar att dina uppgifter skall användas i dessa syften, vänligen skriv till Database
Manager, IBC Euroforum Sverige AB, Box 7022, 103 86 Stockholm. E-post: databas@ibceuroforum.se  •  Personuppgiftsansvarig är IBC Euroforum Sverige AB.

Intellecta Infolog Solna 2009

Tfn

