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Corporate Counsel Academy är en exklusiv föreläsningsserie framtagen för utvalda bolagsjurister. I Corporate Counsel 
Academy delar vi med oss av erfarenheter från nyckelområden inom affärsjuridiken. Föreläsningsserien består av sex 
olika teman och ger praktiska verktyg för att hantera de juridiska frågor som uppstår i olika affärskontexter. Den sista 
Corporate Counsel Academy-föreläsningen på våren och hösten avslutar vi med ett nätverksmingel.

3. Är du allvarlig?
Fråga om när äganderättsförbehåll är allvarligt menade
Torsdagen den 9 maj, kl 17:00 - 18:15 
Med efterföljande mingel                 

Föreläsare: Andreas Johard, Managing Associate, 
Dispute Resolution, Hannes Snellman

Även om frågan om äganderättsförbehåll är smal riskerar 
den att  skapa stora svallvågor inom kreditbranschen. Ett 
vanligt sätt för återförsäljare att finansiera sitt lager av 
omsättningstillgångar är att förvärva tillgångarna på kredit 
– kreditgivaren behåller då äganderätten genom ett 
äganderättsförbehåll. Detta agerande är dock ifrågasatt i 
litteraturen – ett äganderättsförbehåll anses inte allvarligt 
menat vad gäller varor som är avsedda att säljas vidare. De 
rättsfall som finns på området är äldre och ger utrymme 
för olika och ibland motsatta tolkningar. Frågan har 
emellertid avgjorts nyligen av Högsta domstolen där 
Hannes Snellman var ombud för ena parten. Hur måste 
kreditgivare nu anpassa sin verksamhet? Vi redogör för 
gällande rättsläge och blickar in i framtiden.

4. Arbetsrätt
Så lätt att göra rätt och så dyrt att göra fel
Torsdagen den 5 september, kl 08:45 - 10:00 
Frukost serveras från kl 08:30      

Föreläsare: Jenny Lundberg, Specialist Partner, och Josephine 
Lindgren, Associate, Employment, Hannes Snellman

Vår erfarenhet är att i varje fall de mer komplexa 
arbetsrättsliga frågorna är något som bolagsjurister 
traditionellt brukar försöka undvika att ägna sig åt och 
överlämna till HR-specialister, internt såväl som externt. 
De allmänna grunderna för anställningsförhållandet 
behöver dock även en generalist känna till, om inte annat 
för att kunna göra en övergripande riskbedömning innan 
frågan lämnas vidare. Vi går igenom de vanligaste 
arbetsrättsliga frågorna som företag, oavsett storlek, 
brukar stöta på och som varje bolagsjurist därmed bör 
känna till! Vi går i korthet igenom de knivigaste bestäm-
melserna i ett anställningsavtal (med fokus på konkurrens 
– och värvningsförbud),  verksamhetsövergångar, 
misskötsamhet och hur anställdas personuppgifter ska 
hanteras i och med tillkomsten av GDPR. Sist men inte 
minst diskuteras även hur arbetsgivarens ansvar ser ut i 
ljuset av det föregående årets metoo-revolution – hur ska 
det förebyggande arbetet se ut och vilket ansvar har 
företaget utifrån ett arbetsmiljöperspektiv? 

1. Hur hemlig måste du vara?
Onsdagen den 20 mars, kl 08:45 - 10:00
Frukost serveras från kl 08:30

Föreläsare: Christopher Tehrani, Specialist 
Partner, IP & Technology, Hannes Snellman

För att svenska företag ska kunna bibehålla 
sina positioner på den internationella 
marknaden är ett starkt skydd för 
företagshemligheter en viktig förutsättning 
för att minimera riskerna för företags- 
spionage och snedvriden konkurrens. 

Den nya lagen om företagshemligheter 
– som härrör från EU-direktiv – trädde 
ikraft den 1 juli 2018 och innebär bland annat 
att fler angrepp på företagshemligheter är 
otillåtna vilket i sin tur föranleder att den 
som angriper en företagshemlighet kan bli 
skadeståndsskyldig i fler fall. Även 
sekretesskyddet för företagshemligheter i 
rättegångar har väsentligen förbättrats. 

Vi kommer under detta tillfälle se över den 
nya lagen och tidigare rättspraxis. Sist men 
inte minst skulle utfallet blivit annorlunda 
i ljuset av den nya förbättrade lagen?

2. Reklamera mera? 
Fredagen den 12 april, kl 08:45 - 10:00 
Frukost serveras från kl 08:30

Föreläsare: Martin Rifall, Partner,  
Dispute Resolution, Hannes Snellman

Vi kommer under detta tillfälle ställa oss 
frågan – finns det en allmän princip om 
reklamationsskyldighet och finns det en 
skyldighet att agera även om en 
reklamationsregel inte är tillämplig? Vi 
diskuterar rättsföljden av försummad 
reklamation och annan passivitet och när 
börjar egentligen en reklamationsfrist 
löpa? Med helt färsk rättspraxis från HD, 
hovrätt, men även från skiljedomar reder 
vi ut begreppen reklamation, passivitet 
och preskription. 

5. Uppe i molnen – men ändå 
fötterna på jorden?
Torsdagen den 3 oktober,  kl 08:45 - 10:00 
Frukost serveras från kl 08:30

Föreläsare: Caroline Sundberg, Counsel,  
IP & Technology Stockholm, Hannes Snellman

Många företags IT-stöd levereras idag via olika 
molntjänster. De som ännu inte har tagit steget fullt 
ut riktar ofta längtansfulla blickar mot de ”snabba”, 
”innovativa” och ”coola” tjänster som bara är ett 
knapptryck bort. Vi kommer under detta tillfälle 
lotsa er igenom de juridiska frågeställningar man 
bör överväga när man ska köpa in molntjänster.

Frågor som kommer att besvaras är bl.a, om svensk 
lagstiftning begränsar vilken information man kan/bör 
lägga i molnet? (såsom GDPR, OSL, insiderlagstiftning 
och säkerhetsskyddad upphandling). Vi diskuterar 
även risken med att amerikanska staten kan kräva 
tillgång till information i och med nya Cloud Act 
och hur detta förhåller sig till svensk lagstiftning. 
Avslutningsvis går vi igenom några risker i skrivningar 
vi ofta ser i molntjänstavtal och ger vår syn på i vilken 
utsträckning det går att förhandla molntjänstavtal.

6. Om tvisten kommer
Torsdagen den 14 november, kl 17:00 - 18:15 
Med efterföljande mingel 

Föreläsare: David Ackebo, Partner,  
Dispute Resolution, Hannes Snellman

Att hamna i en konflikt, och i synnerhet i en rättslig 
tvist är något de flesta bolag vill undvika. Många gånger 
går det att komma överens på ett tidigt stadium men 
ibland krävs att ett rättsligt förfarande inleds, och i 
värsta fall att tvisten slutligt avgörs av skiljenämnd 
eller domstol. Stora värden och relationer stå på 
spel och är beredskapen på bolaget verkligen god? 
Vilka grundläggande ”do’s and dont’s” kan vara bra 
tänka på som bolagsjurist om bolaget hamnar i en 
tvistesituation. Vi tittar på vad som kan vara bra att 
tänka på redan från början i en avtalsrelation för att 
vara bättre rustad om en konfliktsituation skulle 
uppstå. Vid detta tillfälle kommer vi ha ett praktiskt 
perspektiv och det är vår förhoppning att deltagarna 
kommer att dela med sig av sina erfarenheter. 

Anmäl dig till alla delarna här »

Anmäl 
dig här!

https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42425D467247475D407940
https://www.anpdm.com/public/event/RegistrationForm/42425D467247475D407940

