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Malltjänsten VQ Legal utökas med nya moderna mallar av IT-rättslig expert
Idag lanseras VQ Legals nya rättsområde IT-rätt med mallar av Christina Wikström, expert med
mångårig erfarenhet från IT, media och telekom, bl.a. som chefsjurist på Logica och senior
bolagsjurist på Telia Sonera.
Med VQ Legal får jurister och andra rådgivare ett helt nytt verktyg för att kunna utföra sitt arbete. VQ
Legal ger dem en ständigt uppdaterad mallbank av dokumentpaket. Med hjälp av modern teknik har
juridisk intelligens byggts in i tjänsten, som automatiskt skapar alla dokument som behövs för ett visst
ärende. Dokumenten skapas dessutom helt skräddarsydda med förifyllda uppgifter.
Tjänsten är framtagen av juristerna Ann Björk och Helena Hallgarn från Virtual Intelligence VQ och
skapad utifrån mångårig erfarenhet från det praktiska juridiska arbetet, samt i samarbete med juridiska
experter. Detta är en väl etablerad och välrenommerad tjänst som idag används av en stor mängd
advokatbyråer, revisionsbyråer och andra företag.
Utöver bolagsrätt, arbetsrätt, M&A och kommersiell avtalsrätt utökas ny tjänsten ytterligare med ett
helt nytt rättsområde: IT- rätt, med bl.a. olika konsultavtal, projektavtal, IT-driftavtal och
avsiktsförklaring, samt inom kort med ytterligare IT-avtal inom områden IT-underhåll PUL m.m.
”Att en så välrenommerad expert som Christina Wikström vill vara med och utveckla VQ Legal känns
väldigt inspirerande,” säger Ann Björk. ”Christina har en mycket högt anseende som specialist inom
IT-relaterade juridiska frågor inte minst avseende IT-avtal och outsourcingkontrakt. Hon är även
medlem av E-delegationens expertråd för rättsliga råd. Vi är stolta och glada över att få samarbeta
med ledande aktörer på marknaden inom alla våra rättsområden i VQ Legal.”
”Med bakgrund inom IT-industrin är det särskilt inspirerande att få medverka vid framtagandet av ett
modernt digitalt arbetsverktyg för jurister. I den många gånger pressade miljö som jurister idag arbetar
ligger VQ Legals arbetsbesparande tjänster helt rätt i tiden.” säger Christina Wikström ”Jag ser fram
emot det fortsatta samarbetet och ser utvecklingspotential inom ett flertal rättsområden.”
Med VQ Legal minskar tidsåtgången för att upprätta juridiska grunddokument drastiskt till bara några
minuter, samtidigt som hög kvalitet säkerställs. Rådgivare får därmed stöd för att effektivisera sitt
arbete och kunna ägna mer tid åt värdeskapande uppgifter.
”VQ Legal blir därför mer än bara en mallbank – nästan som en digital biträdande jurist för byråerna att
kunna använda för att minska tiden på grundläggande arbete,” berättar Helena Hallgarn.
Utöver Christina Wikström bidrar experter som Bolagsrätt Sundsvall, Elmzell Advokatbyrå, professor
Christina Ramberg, senior counsel Elisabet Wenzlaff, advokat Hanna Larsson, advokat Jan Widlund,
senior counsel Magnus Wittbom och advokat Ulf Sallnäs med innehållet i tjänsten samt TransLegal
med engelska översättningar.

Om Wikström & Partners AB
Wikström & Partners är en affärsjuridisk byrå baserad i Stockholm med inriktning mot svensk och
internationell affärsjuridik. Wikström & Partners arbetar med affärsjuridik i allmänhet och juridiska
frågor rörande IT, Telecom och Media i synnerhet. Christina Wikström är Senior Legal Advisor och
Managing Partner med mer än tjugo års erfarenhet från affärsjuridiskt arbete relaterat till olika
kommersiella branscher, med fokus på IT, media och telekom. Christina Wikström har bred
affärsjuridisk kompetens och starkt kommersiellt kunnande samtomfattande erfarenhet av att leda
kontraktsarbete och förhandlingar i större affärsprojekt, outsourcing och transaktioner.
För mer information, se www.wikstrompartners.se eller kontakta gärna Christina Wikström direkt på
telefon 070-691 68 00, eller email christina@wikstrompartners.se.
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Om Virtual Intelligence VQ
Bakom VQ Legal står företaget Virtual Intelligence VQ, som bistår advokatbyråer och andra
kunskapsföretag att bli mer effektiva och moderna med hjälp av rätt IT-stöd. VQ Legal är grundat av
Helena Hallgarn och Ann Björk, 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.
För mer information, se www.vqab.se eller kontakta gärna VQ direkt:

Helena Hallgarn,
tel 0768-649 224
helena.hallgarn@vqab.se

Ann Björk
tel 0768-649 225
ann.bjork@vqab.se
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