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trender
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noteringsplaner för
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Advokatbyrån Synch
vinner utmärkelsen ”Most
Innovative Law Firm”
bland europeiska startups
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Annons:

Advokatbyråer checkar in i
London

Unga jurister tar lån för
att jobba
Gratisarbete vanligt på
brittiska byråer.

”I London pågår också många intressanta diskussioner om utvecklingen av
alternativa juristtjänster”, säger Helena Hallgarn som föreläst om hur
advokatbyråer bör utnyttja it för att överleva.
Eventet i London heter Law Tech Futures –
Future of Legal Technology. KMjuristen
Helena Hallgarn, som är en av medgrundarna
till Stockholmbaserade Virtual Intelligence
VQ, föreläste under parollen ”Earning money
whilst you sleep”.

Nyhetsbrev
Annonsera

Kontakta oss
Realtid.se i mobilen
RSS

Realtid.se

Internet

Sök

R&B TeknikTransfer
R&B TeknikTransfer
producerar infomaterial,
bygger webbplatser och
översätter med högsta
professionalism.
BeoXperten.se
Välkommen till
Beoxperten Bang &
Olufsen är känt och
uppskattat världen över
för sitt exklusiva och
tidslösa design med hög
kvalitet på båda ljud och
bild.
United Spaces
Ett modernt öppet
kontorshotell med
fullservice och all
nödvändig infrastruktur
som skapar
förutsättningar.
Bizzlight
Belysning för båtar, bil
och MC. Vi har Extraljus,
Båtljus, Arbetsljus,
Ficklampor mm.
Acclaim Invest
Vi förmedlar företag i
hela Sverige och står till
tjänst med hela

Foyen i framgångsrik
försäkringstvist
Bygglov krävdes för bed and
breakfastverksamhet
Pråm var inte att anse som
fartyg
HD skärper bötesstraffet för
filmdelare

– Jag talade om utvecklingen av juristtjänster
och möjligheten för advokatbyråer att
utveckla sin affärsmodell till att även sälja
mer standardiserade tjänster som online
tjänster.

Om Realtid.se

Avyttring av bostadsrätt
beskattas
Sverige får betala för
fördragsbrott
Sölvesborgs vattenproblem
får en lösning

Hon berättar även att Bolagsrätt Sundsvall
och Elmzell nu säljer standardiserade tjänster
som komplement till deras övriga
rådgivningsverksamhet och betonar att om
inte byråerna gör detta kommer andra
aktörer att göra det istället.

Visa alla

Annonsera

Foyen har biträtt Åby
Travsällskap i
framgångsrik
markförsäljning

Advokatbyrån Synch
vinner utmärkelsen ”Most
Innovative Law Firm”
bland europeiska startups
GÄRDE WESSLAU
ETABLERAR KONTOR I
VÄXJÖ
Roschier medverkar i
Nordens första CoCo bond
NORD & Co stärker sin
organisation

På eventet i London var det många
framtidsspanare som talade om hur trender
och utvecklingen av juristtjänster går.

För två år sedan slutade Helena Hallgarn
som KMjurist på Vinge för att tillsammans
med kollegan Ann Björk starta firman Virtual
Intelligence VQ. Igår talade Hallgarn på Law
Tech Futures – Future of Legal Technology i
London.

Över huvud taget anser hon att det pågår
många intressanta diskussioner om
utvecklingen av alternativa juristtjänster i London, bland annat efter den nya
lagstiftningen som tillåter externa investerare i advokatbyråer vilket leder till att
helt nya aktörer kan och får bygga upp konkurrerande advokatbyråverksamhet.

Guldklubban till Billing
och Persson
Prisades av Prins Daniel.

– British Telecom ska till exempel bygga en juristavdelning som både servar
internt men även tar externa kunder, säger Hallgarn.
– Men i och med att Advokatsamfundet ställer sig helt avvisande till möjligheter
för andra än advokater att äga och bedriva advokatverksamhet så är detta en
diskussion som inte alls förs i Sverige.

Han blir ny
rikspolischef
Försäkringskassans
generaldirektör ska leda
polisen.

Helene Rothstein Sylvesten
08 420 030 70

Frank expanderar inom
tvistelösning

Annons:

– Det är bara att se på musikindustrin och
bokhandlarna där man inte klarat av
omställningen till konkurrensen från den
digitala världen och online tjänster.

– Två huvudtalare tog upp många intressanta
trender såsom utvecklingen av
nätverkssamhället samt hur data och
information blir alltmer fri då man kan få tag
på dokument och annat via Google. Företagen
och byråerna måste därför fokusera på
förpackning och hela tiden leverera
mervärden, säger Helena Hallgarn.

Topprankade
processexperten Magnus
Eriksson ansluter som
delägare i Kastell

redaktionen@realtid.se

förhandlingsprocessen
med säljaren fram till
köpeavtal.
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Stopp för alla provisioner
Häktad efter misstänkt
investeringsbedrägeri
Alfonso Granlund åtalad för
grov förskingring
HQ hade full koll på
tradingriskerna
IK Investment säljer
Episerver

Bertil Villard nytt namn
i Öresund och Creades

Tillbaka
Skriv ut artikeln

Tipsa

Fler artiklar:

Pousette är en av Sveriges
33 nya advokater

Ny finsk aktör utmanar advokatkåren

Strid om finansmecka

Riskkapitalbolag investerar i advokatbyrå

Ny låneförmedlare får
finansiering
Ny vice vd för Odin i
Stockholm
De ska leda Northlands
konkurs

Tar över efter Qviberg och
Hagströmer i
valberedningarna.

Dela på Facebook

Prisbelönta
ränteförvaltare satsar
på högavkastande
obligationer
Magnus Nilsson och Fredrik
Tauson startade Catella Nordic
Corporate Bond Flex för fyra år
sedan. Fonden har givit en
avkastning Läs mer

Advokater jagar toppstudenter i Kina

Setterwalls
medgrundare lämnar

Annons:

Sveriges snabbast växande fastighetsfond
Svenska Bostadsfonden förvaltar över 2 500 000 000 kr åt 3 500 investerare
som tillsammans äger fastigheter på 17 orter. Se vår investerarfilm på webben
för mer information om hur du kan bli delägare i hyreshus och låta kapitalet
arbete för dig.

Anders Bengtsson går till
advokatfirman Morris.
Annons:

Annons:

Scandic Park
Stockholm

Realtid.se i mobilen

Monocl Software
tilldelas miljoner inför
lansering av ny
mjukvara
Monocls nya verktyg för att
utvärdera experter bedöms vara
högintressant med en betydande
affärspotential. Nu tilldelas
mjukvaruföretaget 2,7 miljoner
kronor Läs mer
BILAGA INVESTERARBREVET.SE/AMUNDI

Så läser du Realtid.se i
mobilen.
Annons:

Från

978 SEK

Boka nu

Christer van der Kwast
ger svar på tal

Annons:

Skriver egen bok om Quick
fallet.

FÖRSTASIDAN
KRÖNIKÖRER
REALTID.se DOKUMENT
BILDSPEL

Amundi Funds Patrimoine
använder en flexibel och
övertygelsebaserad
investeringsmetod för att
identifiera och dra nytta av
möjligheter inom de största Läs
mer

Realtids utvalda

Nytt datum för Rurics
omstart (15:53)
Alfonso Granlund åtalad för
grov förskingring (15:02)

Har Gondolen
Stockholms värsta
hiss?

Tundra rekryterar
analyschef i Pakistan (14:34)

Läs John Barks krönika om
våndan av att inte ta
trapporna.

Stopp för alla provisioner
(12:34)

Ny vice vd för Odin i
Stockholm (11:23)
SSABinsiders överklagar
insiderdom (11:22)

Amundi Funds
Patrimoine, en flexibel
och dynamisk
förvaltningsmetod

KRÄVS PÅ 75 MIL JONER KRONOR

Arlandas terminal 5
nedstängd efter bombhot
(11:01)

Nyberg slipper undan – tills
vidare (10:42)

ElSayed stämmer
egyptisk bank

Kapital till forskning om
hjärntumörer (10:17)

Kräver 370 miljoner.

Axcel ute ur Pandora (10:14)
Annons:

Alfonso Granlund åtalad för
grov förskingring
Åtalet efter Svenska Valutagruppens misstänkta bedrägerier mot 400 investerare,
som förlorade minst 75 miljoner kronor, har lämnats in.
Fler artiklar:

Ej redaktionellt material,
respektive avsändare ansvarar
för innehållet.
DealBook
@dealbook

4m

Flurry of tax inversion
deals was a "once‐in‐a‐
lifetime phenomenon”
nyti.ms/1udF9oy
#dealcycle
pic.twitter.com/5yjS2lsCxh
Visa foto
Financial
7m
Times
@FinancialTimes
.@fastFT: Isis insurgency
shrinks Iraqi economy by
0.5% ‐ IMF
on.ft.com/1wX9Ipo

Justitieråd blir ledamot
i Swedsecs
disciplinnämnd
AnnChristine Lindeblad har
utsetts till ledamot i
Swedsecs disciplinnämnd.

Juridik

120 miljoner upp i rök
Brittiskt brevlådeföretag bakom guldkuppen
Så plundrades Svenska Valutagruppen

SSABinsiders överklagar
insiderdom

Tweets från en lista av
Realtidpunktse

SCC tar fram nya
skiljedomsregler
Översynskommittén leds av
Mannheimer Swartlings
partner Jakob Ragnwaldh.

Visa sammanfattning
Michael de la 13m
Merced
@m_delamerced
??? "In order to comply
with new FDNY
regulation, passenger
elevator cars in our bldg
must be identified by
numbers rather than
letters."

CNBC
@CNBC

14m

A house vs. a stock:
where you should really

