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Bolagsjuristen 2013
13-14 februari 2013 | Stockholm

Den årliga mötesplatsen med de senaste uppdateringarna!

• Best practice – hur optimerar du en juristavdelning?
• Hur får du organisationen att se juristavdelningens värde för företaget?
• Framtidens förändrade juristroll och
organisation
• Bolags- och konkurrensrätt – de senaste uppdateringarna från EU-rätten och nationell rätt
• M & A processen – bolagsjuristens roll vid
förvärv
• CSR, Compliance & risk
Konferensen arrangeras i samarbete med
Bolagsjuristernas förening.
Du som är medlem erhåller 15% rabatt på konferensen

11 högaktuella praktikfall
Sagt av tidigare deltagare:
“Bra kombination med talare som berättar om sina
erfarenheter och talare som uppdaterar lyssnarna
om rättsläget.”

Hur hittar du din roll som bolagsjurist?
Lyssna på 11 framgångsrika bolagsjurister berätta
om sina tips och personliga erfarenheter

Mediepartner:

Juridik

Ordförande: Linda Bernbo, InfoTorg Talare: Olle Wallén, Husqvarna• Christina Wikström, Logica • Lisa Lagerwall,
Sweco • Andreas Tiedtke, Fortum Sweden • Richard Ekenger, Toyota • Tina Englyst, Clas Ohlson • Håkan Broman,
NCC • Anders Dahlquist-Sjöberg, KF • Carin Dahlquist, GE Healthcare • Diana Melander, Brio Holding • Marika
Isberg, Arla foods • Rolf Skog, Justitiedepartementet • Magnus Strand, Uppsala universitet • Helena Hallgarn,
Virtual Intelligence VQ • Ann Björk, Virtual Intelligence VQ • Lars Hansén, Superior

Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist

tfn: 08 587 662 20

Onsdag 13 februari
08:30 	Registrering och morgonkaffe
09:00 	Konferensen öppnas av projektledare Lena

praktikfall

Bolagsjuristen 2013
• Hur driver du utvecklingen av de juridiska
frågorna inom bolaget i stort, t.ex. avseende
processer, verktyg och utbildning?
Christina Wikström är General Counsel på Logica
Sverige och har tidigare varit chefsjurist på Telia
Partner samt bolagsjurist på Sveriges Television.

	Hallergård, IBC Euroforum

09:05 	Ordförande Linda Bernbo, InfoTorg inleder

11:10	Uppbyggnad av en juridisk funktion

konferensen

•
•

•

•

•

Överblick över de senaste globala trenderna inom
juristsektorn
Hur förändrar ny teknik, nya aktörer och nya sätt
att levererar juridiska tjänster förutsättningarna för
leverans av juridiska tjänster?
Förändringar av organisationen på juristavdelningar med möjligheter som outsourcing och ökad
produktifiering.
Ökat fokus på affärsstyrning och effektivare processer med legal project management och knowledge management
Möjligheterna till utökat samarbete som ett sätt att
förändra och underlätta bolagsjuristernas arbetssituation.

Helena Hallgarn och Ann Björk, Virtual Intelligence
VQ. Helena och Ann är två av Skandinaviens mest
erfarna jurister på knowledge management-frågor för
juristsektorn. 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.

10:00 	Förmiddagskaffe
ORGANISATION AV DEN JURIDISKA AVDELNINGEN

praktikfall

10:20	Att leda och organisera en juristfunktion
• Hur etablerar du en ny juridisk funktion utifrån
verksamhetens behov?
• Vad bör du tänka på när du tar fram en verksamhetsplan för juridiskt arbete?
• Hur organiserar och rekryterar du bäst jurister?
• Vilka former finns för rapportering och uppföljning av en juristfunktion?

Anmäl dig på www.ibceuroforum.se/bolagsjurist

Tina Englyst är chefsjurist på Clas Ohlson
AB (publ) sedan maj 2011. Hon har en bakgrund
som ansvarig för den nordiska juridikfunktionen
på medieföretaget MTV Networks AB och arbetade dessförinnan på advokatbyrån Mannheimer Swartlings
Stockholmskontor.

11:45	Hur får du organisationen att se juristavdelningens värde för företaget?

praktikfall

09:10 	En juristroll i förändring

• Uppbyggnad, organisering och ansvarsområden för den juridiska avdelningen
• Hur optimerar du en juristavdelning?
• Medarbetarfrågor
• Ledarskap
Andreas Tiedtke är chefsjurist på Fortum Sverige
sedan 2006. Han har tidigare arbetat på advokatbyrå och som bolagsjurist/chefsjurist inom Skanskakoncernen och på Coor Service Management.

12:30 	Lunch
13:30 	Bolagsjuristen – en strategisk resurs
praktikfall

YRKESROLLEN I FÖRÄNDRING

praktikfall

Linda Bernbo, journalist, InfoTorg Juridik. Linda har arbetat
som jurist och är sedan 6 år journalist på InfoTorg Juridik.

• Implementering av intern juristfunktion i ett
svenskt bolag med lång historik
• Vikten av juridikfunktionens organisatoriska
placering samt ”tone at the top”
• Intern kännedom, tillgänglighet, verkställighet,
kvalitet samt kommersiell kontext och pragmatism
• Bolagsjuristens betydelse för bedömning och
acceptans av risk samt skapande av mervärde
• Begränsade juristresurser - prioriteringar samt
inköp och biträde av externa konsulter
• Utmaningar framgent

Håkan kommer att berätta hur NCC använder bolagsjuristerna som strategiska resurser.
Juristernas arbete ger ett mätbart bidrag till de
koncernstrategiska målen. Inriktningen på arbetet innefattar bland annat:
• Proaktivt arbete med potentiella tvistefrågor,
vilket resulterar i minimalt antal tvister
• Juristerna arbetar operativt, i tidiga skeden och
skapar bättre affärer

• Juristerna skapar sina mätbara strategiska mål
som regelbundet följs upp
• Juristerna deltar aktivt i NCC:s compliancearbete
Håkan Broman, Chefsjurist, NCC-koncernen. Håkan
har sammantaget över 20 års praktisk erfarenhet
från advokatbyrå, ABB/DaimlerChrysler och NCCkoncernen, med bl a tonvikt på export och stora
anläggningsprojekt. Han är medförfattare till ett antal guideböcker avseende internationella standardavtal för byggbranschen och
har tidigare varit styrelseledamot i EIC (European International
Contractors) samt ordförande i EIC:s juristkommitté.

15:50 	Kort bensträckare
BÖRS- OCH BOLAGSRÄTT

16:00

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

14:20	Avslutande diskussion om yrkesrollen –

Adj. professor Rolf Skog är verksam bland annat i
Justitiedepartementet och vid Göteborgs universitet. Rolf
var ordförande vid den nyligen genomförda översynen av
takeover-reglerna.

• 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?
Under ledning av ordförande

14:40

Speed Networking Session

konferensdagen

17:10

NÄTVERKSMINGEL MED VIN & TILLTUGG

18:15

Den första konferensdagen avslutas

torsdag 14 februari

• 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

08:30 	Morgonkaffe

Under ledning av ordförande

09:05 	Konkurrensrätt de senaste uppdateringarna

14:50 	Eftermiddagskaffe
M&A

15:10	Bolagsjuristens utmaningar när verk	samheten expanderar genom förvärv i
	Östeuropa och Ryssland

praktikfall

17:00	Ordförande sammanfattar den första

• Utmaningarna och erfarenheterna av ett förvärvsarbete som pågår i flera länder samtidigt
i Östeuropa och Ryssland
• Hur du uppnår effektivt samarbete med lokala
advokater
• En särskild utmaning - att förvärva ägarledda
konsultföretag
• Förvärvsprocessens betydelse för framtida
samarbete och resultat
Lisa Lagerwall är chefsjurist på SWECO AB (publ),
ett konsultföretag med samlad kunskap inom
teknik, miljö och arkitektur. Sweco är noterat på
NASDAQ OMX Stockholm och har verksamhet i
tolv länder. Lisa har tidigare varit verksam som advokat samt
även arbetat på EU-kommissionen.

09:00 	Ordförande inleder den andra konferens	dagen

KONKURRENSRÄTT
•
•
•

Aktuella konkurrensrättsliga frågor
En genomgång av de olika förslag och initiativ som
har kommit eller är på gång att komma från EU
De senaste uppdateringarna från nationell rätt

Magnus Strand är doktorand i europarätt vid Uppsala universitet. Magnus forskar och undervisar företrädesvis om
EU-rättslig civilrätt, särskilt ersättningskrav på EU-rättslig
grund, och har publicerat artiklar i ämnet, band annat i
Common Market Law Review.

IP

09:55	Varumärkesfrågor vid förvärv
praktikfall

diskussion

gräns- dragningsfrågor, rekrytering
och kommunikation

• IP- avtal & -rättigheter
• Värdering & integration
• Lärdomar från att JO-bolaget delades upp
mellan Skånemejerier och Arla
• Erfarenheter från förvärv av Milko och Boxholm
Marika Isberg är bolagsjurist på Arla Foods AB
sedan 2008 och har innan dess varit verksam som
advokat i flera år.

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

10:40 	Förmiddagskaffe
11:00	I huvudet på en bolagsjurist från

praktikfall

	detaljhandeln med stort fokus på IP/
varumärkesfrågor
• Att bygga upp en fungerande juristfunktion
• Arbetsfördelning mellan styrelserelaterat
arbete, ledningsgrupp och löpande juridik
• Hur vi jobbar med IP/varumärkesfrågor för
två år sedan respektive idag
• Gränssnitt mot andra områden i ett mindre
bolag
Diana Melander är bolagsjurist på BRIO
Holding AB, moderbolaget inom BRIO koncernen. Diana anställdes för ca 2 år sedan för att
bygga upp en juristfunktion i bolaget och har
sedan dess arbetat med stort fokus på omstruktureringar
och varumärkesarbete. Diana har varit verksam i över tio
år som bland annat bolagsjurist och på advokatbyrå.

COMPLIANCE & CSR

11:45	Hanteringen av compliance på ett globalt
företag och bolagsjuristens roll
• GE:s compliance program - uppbyggnad, organisering och efterlevnad
• Den ökande betydelsen av compliancefrågor
inom ett globalt företag
• Bolagsjuristens roll inom compliance
Carin Dahlquist är Senior Legal Counsel på GE
Healthcare Life Sciences. Carin har arbetat på
GE sedan maj 2006 och har dessförinnan varit
bolagsjurist på Q-Med AB och biträdande jurist
på Linklaters advokatbyrå i London och Stockholm med
inriktning på konkurrensrätt.

12:30 	Lunch
13:30 	Hur implementerar du compliance som en
	del av CSR i din verksamhet?
•
•
•

Vad är erforderliga åtgärder med beaktande av
effektivitet, produktivitet och lönsamhet?
Exempel på processer och verktyg som bygger på
integritet och hållbarhet
Erfarenheter och tips
Richard Ekenger har en myndighetsbakgrund som länsassessor
vid Länsstyrelsen och har arbetat som compliance officer och
bolagsjurist vid Siemens. Från och med oktober 2012 arbetar
Richard som bolagsjurist vid Toyota Material Handling Europe.

14:20 	Kort bensträckare

STYRELSEN

14:30 	Bolagsjuristens roll i styrelsearbetet
•

•
•

•
•

Hur kan bolagsjuristen bidra till ett bättre styrelsearbete? Fällor och fel i styrelsearbetet och hur
du kan undvika dem
Vad betyder styrelseledamöternas erfarenheter
och bakgrund för styrelsearbetet?
Fokuserar styrelsen på rätt frågor? Leder institutionernas och medias fokus på ersättningar till
bolagsledningen till ett effektivare styrelsearbete?
Är CSR ute i kylan? Tar eurokrisen styrelsens fokus
från mjuka frågor som CSR?
Vad innebär ökade lagkrav för styrelsens arbete
med compliance & riskhantering? Hur kan bolagsjuristen bidra till styrelsens riskarbete?
Olle Wallén, chefsjurist på Husqvarna AB och sekreterare i
Husqvarna AB:s styrelse sedan 2006. Ansvarig för områdena
juridik, patent och varumärken, risk och försäkring, miljö
samt hälsa och säkerhet.

15:20 	Eftermiddagskaffe
15:40 	Bolagsjuristen i styrelsearbetet
•
•

Är det dags att att fundera på olika ramverkbolagsstyrning beroende på verksamhet?
Vad händer om lagstiftningen skiljer sig från praxis,
omvärldskrav och internationella regelverk?

Lars Hansén är ägare till konsultbolaget Superior AB som
är en oberoende rådgivare inriktad på corporate governance
frågor och intern kontroll för förbättrad styrning av verksamhetsrisker och finansiella risker. Lars har tidigare arbetat i
SEB-koncernen, senast som Chief Risk Officer för Livförsäkringsdivision.

16:20	Bolagsjuristen, en resurs för bolagets
projekt eller en projektledare?
•
•
•
•
•

Balansen mellan olika roller
Vilken är bolagsjuristens roll i projektorganisationen? Leda eller bistå, leverera eller besluta?
Dubbla roller?
Expertresurs och struktur
Gränsdragning mellan rådgivning och kontroll
Anders Dahlquist-Sjöberg, Jur. Dr. och Chefsjurist på KF

17:05 	Ordförande avrundar konferensen
17:15 	Bolagsjuristen 2013 avslutas

FÖRDJUPNINGPASS 12 februari
Ordning och reda bland dokumentation
och avtal
Som bolagsjurist har du dagligen en hel del avtal
och dokument att hantera och arkivera. Hur kan
du optimera ditt arbete? Ta chansen att fördjupa
dig inom detta viktiga område under en halvdag,
innan konferensen går av stapeln, och passa på att
redan i förväg knyta viktiga affärskontakter. Du har
chans att på djupet få svar på dina frågor.
•
•
•
•
•

Gallra eller bevara?
Sköts din dokumentation på ett korrekt
sätt?
Hur ska vi ta hand om arkivet och hur
länge?
Svenska regler och EU:s regler – olika krav
på arkivering
Hur du strukturerar dokumenthanteringen
och avtalshantering/arkiv

Talare meddelas senare

Hålltider för fördjupningspasset
12:30

Registrering

13:00 Fördjupningspasset inleds
14:15

Eftermiddagskaffe

16:30 Fördjupningspasset avslutas

Sponsring & utställning
Konferensen kommer att besökas av beslutsfattare
inom området, missa inte denna unika möjlighet att
träffa dem!
IBC Euroforum sammanför köpare och leverantörer
till en och samma plats. Nischat, affärsinriktat och
på hög nivå - denna konferens kommer att vara en
utmärkt plattform att inleda nya affärsrelationer. Vi
erbjuder skräddarsydda nätverk, paneldiskussioner,
högaktuella praktikfall och förbokade affärsmöten
där du kommer att erhålla direktkontakt med potentiella kunder.
För ytterligare information och kostnadsförslag
– välkommen att kontakta:
Sales Manager Jessica Areborn
Tfn: 08 587 662 08
E-post: Jessica.areborn@ibceuroforum.se

Bli ännu bättre på att utveckla din
verksamhet och affär!
Vilka likheter och skillnader finns i yrkesrollen beroende på om du arbetar på ett större eller mindre
företag? Finns det något nytt att lära sig från andra
branschers arbetssätt som du kan ta med dig hem
till din egen verksamhet? 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? Vilken ambitionsnivå är rimlig för en bolagsjurist anser du?
Nytt för i år på konferensen Bolagsjuristen 2013:
•
11 nya praktikfall – hur arbetar bolagsjurister på andra företag? Lyssna på konkreta
historier från föreläsarnas karriärer som
ger dig perspektiv kring din egen roll och
organisation.
•
Bli uppdaterad på de senaste nyheterna
inom bolagsjuristens viktigaste områden.
Få de senaste uppdateringarna från våra
duktiga experter inom: börs-, bolagsoch konkurrensrätt, IP, M & A, CSR &
Compliance.
•
Nätverksmingel – konferensen är en årlig
mötesplats med stort fokus på nätverkande och vi avrundar den första konferensdagen med mingel, vin och tilltugg.
•
Missa inte fördjupningspasset Ordning
och reda bland dokumentation och avtal,
som går dagen innan konferensen.
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.
Låt dig inspireras och få stöd i din yrkesroll! På
konferensen Bolagsjuristen 2013 får du både talartips och praktiska erfarenheter att implementera i
din egen verksamhet. Bygg vidare på ditt professionella nätverk för att bättre kunna möta och
hantera alla nya utmaningar under 2013!
Jag ser fram emot att träffa dig den 13-14 februari i
Stockholm!
Lena Hallergård
Senior 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 2013

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

Mobil

Bokningsdetaljer Deltagare 1

Anmälan Deltagare 1

Konferens

Namn

Konferens + fördjupningspass

Endast dokumentationen

Jag är medlem i BJF

E-post
Befattning
Tfn

Mobil

Anmälan Deltagare 3

Företag

Namn

Adress

E-post

Postadress

Befattning

Referens

Tfn

Mobil

Bokningsdetaljer Deltagare 1

Bokningsdetaljer Deltagare 1

Konferens

Konferens

Konferens + fördjupningspass

Endast dokumentationen

Jag är medlem i BJF

Anmälan och betalningsvillkor

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

PRIS
Konferens + fördjupningspass

18.990 kr

Konferens

16.490 kr

Endast dokumentation

2.990 kr

Som medlem i BJF får du 15% rabatt på konferensens ord. pris.
Kan ej kombineras med andra rabatter.
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.

Konferens + fördjupningspass

Endast dokumentationen

Jag är medlem i BJF

Viktig information om dokumentation
Många av våra föredragshållare uppdaterar sina anföranden i sista stund.
För att kunna erbjuda en uppdaterad och korrekt version har vi därför
valt att tillhandahålla dokumentationerna elektroniskt. I anslutning till
konferensen får du, via lösenord, tillgång till dokumentationen på vår
webbsida. Vid problem med nedladdning vänligen kontakta Kundtjänst,
tfn 08 587 662 00. Vill du anteckna i dokumentationen rekommenderar vi
att du skriver ut och tar med dig den till konferensen.

Om IBC Euroforum
IBC Euroforum tillhör Informa Group Plc – en av 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 200 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.
I6S5A/1302
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.

