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1. Inledning 

Dessa allmänna villkor gäller alla uppdrag och tjänster som Advokat-

firman Kahn Pedersen KB (”Kahn Pedersen”) tillhandahåller. Härutöver 

gäller Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed 

(”VRGA”) gäller också för våra tjänster. 

Hänvisningar i dessa allmänna villkor till “vi”, “oss” eller “vår” är till 

Kahn Pedersen. Referenser till ”tjänster” avser såväl rådgivning som 

andra tjänster och inkluderar dokument och andra arbetsresultat.  

När det refereras till ”uppdrag” ska samtliga delar och aspekter av ären-

det gemensamt anses utgöra ett och samma uppdrag och detta även om 

det inbegriper flera personer, innefattar flera instruktioner (meddelade 

vid ett och samma eller vid olika tillfällen), hanteras av flera team inom 

Kahn Pedersen, adresserar flera rättsområden, föranleder separata fak-

turor eller om vi företräder flera juridiska eller fysiska personer. 

2. Utförande av uppdrag 

Avtalet om uppdraget är ett avtal mellan er och Kahn Pedersen och inte 

med någon fysisk person som har anknytning till Kahn Pedersen. Vi 

accepterar ert uppdrag som ett uppdrag för Kahn Pedersen och inte för 

en enskild fysisk person. Alla Kahn Pedersens delägare och övriga per-

soner som arbetar för eller anlitas av Kahn Pedersen omfattas av dessa 

villkor och dessa personer ska under inga omständigheter ha något in-

dividuellt ansvar gentemot er, om inte annat följer av tvingande lag. 

Avvikelser från dessa allmänna villkor ska avtalas skriftligen för att vara 

gällande.  

Vår rådgivning är specifikt anpassad till de fakta och instruktioner som 

presenteras av er och de specifika förutsättningarna i det enskilda upp-

draget. Klienten får därför inte använda eller förlita sig på sådan råd-

givning i något annat sammanhang än det som det lämnades i.  

Vår rådgivning är begränsad till juridiska frågor i det specifika upp-

draget och i den mån vi lämnar teknisk rådgivning, matematiska beräk-

ningar eller uttrycker uppfattningar eller överväganden i andra frågor än 

juridiska tar vi inte något ansvar för de konsekvenser som kan följa 

därav. 

Skatteaspekter ingår inte i uppdrag som Kahn Pedersen utför och klien-

ten uppmanas att anlita särskild skatterättslig expertis för bedömning av 

eventuella skattefrågor. 

Kahn Pedersens rådgivning avser endast svensk rätt.  Baserat på vår all-

männa erfarenhet kan vi uttrycka uppfattningar om juridiska frågor i 

andra jurisdiktioner. Detta gör vi endast för att dela med oss av våra er-

farenheter och vad vi uttrycker i dessa fall utgör inte rådgivning som ni 

har rätt att förlita er på. Vi bistår er dock gärna med att inhämta råd från 

jurister i andra jurisdiktioner. 

Våra råd är baserade på omständigheter, fakta och rättsläge vid den tid-

punkt då de ges. Vi förbinder oss inte att uppdatera råden med hänsyn 

till efterkommande förändringar. 

Vår rådgivning innebär aldrig en garanti för ett visst utfall. 

3. Kontroll av identitet 

Vi är skyldiga att kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållan-

den samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan upp-

draget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitets-

handlingar avseende er och annan person som för er räkning är involve-

rad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har 

den yttersta kontrollen däröver (verkliga huvudmän) liksom om inform-

ation och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar 

kommer.  

Vi är även skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller finan-

siering av terrorism till berörd myndighet. Vi är förhindrade att under-

rätta er om misstankar föreligger och om anmälan enligt ovan har gjorts 

eller kan komma att göras. I de fall där misstankar om penningtvätt eller 

finansiering av terrorism föreligger, är vi skyldiga att avböja eller från-

träda uppdraget. 

I vissa fall är vi även skyldiga att lämna information till skattemyndig-

heterna om ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som 

vi har tillhandahållit er. 

När det gäller EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som 

rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang (DAC 6) kan 

vi med hänsyn till vår tystnadsplikt varken rapportera några sådana 

arrangemang till skattemyndigheterna eller informera andra rådgivare 

om deras skyldighet att rapportera dem till skattemyndigheterna om det 

inte är så att ni uttryckligen instruerar oss att göra det och därmed befriar 

oss från vår tystnadsplikt. Om ni instruerar oss att rapportera ett arrange-

mang till skattemyndigheterna betraktar vi det som en del av vårt upp-

drag för er. 

Kahn Pedersen ansvarar inte för eventuell skada som ni förorsakas, di-

rekt eller indirekt, till följd av att vi iakttagit de ovan angivna skyldighet-

erna. 

4. Intressekonflikt 

Lag och VRGA kan förhindra oss från att företräda en part om det före-

ligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Därför genomför 

vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger innan vi åtar oss ett upp-

drag. Trots sådana kontroller kan det inträffa omständigheter som gör 

att vi är förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida upp-

drag.  

Det är viktigt att ni före och under uppdraget förser oss med den inform-

ation som ni bedömer kan vara relevant för att avgöra om en faktisk eller 

potentiell intressekonflikt föreligger. 

5. Sekretess 

Kahn Pedersen och dess anställda ska, med de undantag som anges i 

punkten 3 ovan, efterleva de regler om tystnadsplikt som anges i rätte-

gångsbalken och VRGA.  

Om vi inom ramen för ett uppdrag anlitar eller samarbetar med andra 

rådgivare eller konsulter har vi, om ni inte skriftligen meddelat annat, 

rätt att till sådan part lämna ut sådant material och sådan information 

som vi anser relevant för uppdraget. 

6. Insiderförteckning 

Genom att anlita Kahn Pedersen anses ni ha samtyckt till att, i tillämpliga 

fall, omedelbart underrätta oss så snart ni bedömer att viss information 

som vi har tillgång till utgör insiderinformation och/eller om Kahn 

Pedersen är skyldiga att upprätta en s.k. insiderförteckning enligt artikel 

18 i EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU).  

Om annat inte avtalas kommer vi inte att föra en förteckning över de av 

Kahn Pedersens anställda som har tillgång till viss information om ett 

uppdrag för er. Vår förteckning kommer aldrig innehålla information om 
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andra personer med tillgång till insiderinformation än sådana personer 

som är anställda av Kahn Pedersen. 

7. Ersättning och betalning 

Kahn Pedersens ersättning överensstämmer med VRGA. Om vi inte av-

talar annat fastställs våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom (i) 

nedlagd tid, (ii) den skicklighet och erfarenhet som uppdraget krävt, (iii) 

de värden som uppdraget rör, (iv) eventuella risker för Kahn Pedersen, 

(v) tidspress och (vi) uppnått resultat. Om vi arbetar på löpande räkning 

tillämpar vi en minsta tidsenhet om 30 minuter. 

Utlägg och kostnader för resor samt restid etc. debiteras klienten.  

Alla arvodesbelopp anges exklusive mervärdesskatt och liknande 

skatter. 

Vi kan på begäran lämna kostnadsuppskattning för visst avgränsat ar-

bete. Sådan prisuppskattning är inte bindande och Kahn Pedersen har 

rätt att avvika från prisuppskattningen om det är nödvändigt på grund 

av omfattningen eller komplexiteten i uppdraget. 

Oavsett eventuell rättsskyddsförsäkrings villkor eller försäkringsbolags 

beslut är klient i förekommande fall skyldig att till fullo betala ersättning 

till Kahn Pedersen. 

Kahn Pedersen fakturerar klienterna månadsvis i efterskott. Klienten ska, 

om inte annan betalningsfrist avtalats, betala fakturor inom 30 dagar. 

Dröjsmålsränta enligt lag debiteras vid sen betalning. 

Om ni önskar att vi ska fakturera er via ert eller tredje parts fakturerings-

system måste detta överenskommas särskilt innan vi påbörjar vårt upp-

drag. Om vi accepterar att fakturera via ert eller tredje parts fakturerings-

system, kan vi inte hållas ansvariga för om information i fakturor förloras 

eller sprids till obehöriga efter det att vi har överfört information till sy-

stemet. 

I stället för att fakturera nedlagt arbete under den aktuella tidsperioden 

kan vi ställa ut en preliminär faktura ”a conto” för vårt arvode. I sådana 

fall ska den slutliga fakturan för uppdraget ange totalbeloppet för vårt 

arvode från vilket det arvode som betalats ”a conto” dras av. 

I vissa fall kommer vi att begära förskott innan vi påbörjar vårt uppdrag. 

Detta kommer att användas till att reglera framtida fakturor. Total-

beloppet av vårt arvode för uppdraget kan bli högre eller lägre än för-

skottsbeloppet. 

8. Andra rådgivare 

Om Kahn Pedersen instruerar, anlitar och/eller arbetar tillsammans med 

andra rådgivare, är dessa rådgivare oberoende av Kahn Pedersen och vi 

tar inte något ansvar för att ha rekommenderat dem eller för den råd-

givning som de ger. Detta gäller oavsett om de har lämnat rådgivningen 

direkt till er eller via oss. I enskilda fall kan annan ordning avtalas. Vi 

ansvarar inte för ersättningar eller kostnader som andra rådgivare debi-

terar, oavsett om dessa betalas av Kahn Pedersen och debiteras klienten 

som utlägg eller om dessa vidarebefordras till klienten för betalning. 

När vi instruerar andra rådgivare kan vi på er begäran inhämta offerter 

från sådana. Även om vi kan bistå er vid diskussioner med andra råd-

givare tar vi inte något ansvar för sådana offerter eller avtal. Uppdrag att 

instruera rådgivare innebär befogenhet att acceptera en ansvarsbegräns-

ning för er räkning. 

9. Immateriella rättigheter 

Upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till resultaten av Kahn 

Pedersens tjänster överlåts inte till klienten. Klienten erhåller däremot en 

icke-exklusiv rätt att nyttja resultat av Kahn Pedersens rådgivning för de 

ändamål för vilka rådgivningen tillhandahållits. Om annat inte avtalas 

får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av oss 

ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål. Kahn 

Pedersen äger inte rätt att använda resultat av rådgivningen till andra 

klienter och uppdrag, med mindre än att resultatet har avidentifierats på 

ett sådant sätt att reglerna om sekretess enligt punkt 5 ovan inte äventy-

ras. 

10. Dokumenthantering 

Under den tid som ett uppdrag pågår kan vi lagra dokument och arbets-

resultat som vi, ni eller tredje man tagit fram, elektroniskt i ett byrå-

gemensamt system för att underlätta tillgång till nödvändig information 

för det team som arbetar för er. När ett uppdrag slutförts kommer vi att 

bevara och/eller lagra digitalt eller i pappersform alla relevanta doku-

ment och allt relevant arbetsresultat som genererats i ett uppdrag, under 

den tid som vi anser vara lämplig för den särskilda typen av uppdrag, 

men under inga omständigheter under kortare tid än vad som krävs en-

ligt VRGA. Det innebär att vi inte kan tillmötesgå en begäran om att åter-

lämna eller förstöra ett dokument eller en handling innan arkiverings-

tiden har löpt ut utan att behålla en kopia. 

Om annat inte avtalas överlämnas originalhandlingar till er när ett upp-

drag avslutats. Om vi på er begäran skickar värdehandlingar sker det på 

er risk. Vi kommer att behålla kopior av dessa dokument för vårt eget 

arkiv. 

11. Personuppgifter och dataskydd 

Kahn Pedersen behandlar personuppgifter som lämnas eller inhämtas i 

samband med uppdrag eller som i övrigt behandlas i samband med för-

beredelse för eller administration av ett uppdrag. För mer information 

hänvisas till Kahn Pedersens informationstext om vår personuppgifts-

behandling, vilken finns tillgänglig på www.kahnpedersen.se.  

Klienten åtar sig att tillse att registrerade personer hos klienten inform-

eras, och, i förekommande fall, samtycker till den behandling av deras 

personuppgifter som Kahn Pedersen utför.  

12. Ansvarsbegränsning 

Vårt ansvar för skada som ni vållats till följd av fel eller försummelse eller 

avtalsbrott från vår sida är, såvida vårt agerande inte är uppsåtligt, be-

gränsat till ett belopp per uppdrag om tjugofem (25) miljoner svenska 

kronor eller, om Kahn Pedersens ersättning i det aktuella uppdraget un-

derstiger två (2) miljoner svenska kronor, tio (10) miljoner svenska kro-

nor. Prisavdrag eller andra påföljder kan inte utgå i tillägg till skade-

stånd. Vi kan heller inte acceptera en skyldighet att utge viten. 

Vårt ansvar ska reduceras med belopp som ni kan erhålla ur försäkring 

som ni har tecknat eller som ni annars omfattas av eller enligt ett avtal 

eller en skadeslöshetsförbindelse som ni ingått eller är förmånstagare till, 

förutsatt att det inte är oförenligt med försäkringsvillkoren eller villkoren 

enligt avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen och att era rättigheter enligt 

försäkringen, avtalet eller skadeslöshetsförbindelsen därmed inte in-

skränks. 

Om Kahn Pedersen avbryter utförandet av ett uppdrag, eller relationen 

med er, på grund av omständighet som beror på er, eller på skyldighet 

http://www.kahnpedersen.se/
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enligt lag eller VRGA, ska Kahn Pedersen inte ha något ansvar för den 

skada som sådant avbrytande kan leda till. 

Kahn Pedersen ansvarar inte för skada som uppkommer genom att kli-

enten använt resultaten av vår rådgivning i något annat sammanhang 

eller för något annat ändamål än för vilket rådgivningen gavs. Vi an-

svarar inte för skada som drabbat tredje man genom att tredje man an-

vänt Kahn Pedersens rådgivning. 

Andra rådgivare och fackmän ska anses vara oberoende av oss och detta 

oavsett om vi anlitat dem eller om ni kontrakterat dem direkt eller om de 

rapporterar till oss eller till er. Vi ansvarar således inte för andra råd-

givare och fackmän, varken för valet av dem eller för att vi rekommen-

derat dem eller för deras arbete. 

Vi ansvarar inte för skada som uppkommit genom att ni helt eller delvis 

använt våra råd eller arbetsresultat för något annat ändamål eller i något 

annat sammanhang än för vilket de gavs eller tagits fram. Om inte annat 

följer av bestämmelserna i punkt 12 ansvarar vi inte för skada som 

drabbat tredje man genom att ni använt er av våra råd eller arbets-

resultat. 

Vi lämnar inte skatterådgivning och vi ansvarar inte för skada som upp-

kommit genom att ni, som en konsekvens av de tjänster vi tillhandahållit, 

påförs skatt eller riskerar att påföras skatt. 

Vi kan inte hållas ansvariga för skada som ni förorsakats till följd av att 

vi iakttagit VRGA eller de skyldigheter som vi uppfattat åligger oss 

enligt lag, t ex de som beskrivs i punkterna 2, 6 st., och 7, 1 st. 

Om det inte är särskilt avtalat kommer vi inte att ansvara för att fast-

ställda tidpunkter uppfylls eller för att del av arbetet för er inte färdig-

ställs inom föreslagna tidsramar. 

Vi ansvarar inte för skada som uppkommit till följd av omständigheter 

utanför vår kontroll som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid tid-

punkten för uppdragets antagande och vars följder vi inte heller skäligen 

kunde ha undvikit eller övervunnit. 

Om vi på er begäran medger att tredje man får förlita sig på våra råd eller 

arbetsresultat ska detta inte medföra att vårt ansvar ökar eller i övrigt 

påverkas till vår nackdel. Vi kan hållas ansvariga i förhållande till en så-

dan tredje man endast i samma utsträckning som vi skulle ha kunnat 

hållas ansvariga gentemot er. Belopp som vi kan komma att vara 

skyldiga att utge till en sådan tredje man ska i motsvarande mån redu-

cera vårt ansvar i förhållande till er och vice versa. Något klientför-

hållande mellan oss och den tredje mannen uppkommer inte. Vad som 

sagts i det föregående gäller även i de fall vi på er begäran ställer ut intyg, 

utlåtanden eller liknande till tredje man. 

Ansvarsbegränsning enligt dessa villkor eller enligt separat avtal med er 

gäller såväl för Kahn Pedersen som för delägare eller tidigare delägare i 

Kahn Pedersen och jurister och andra personer som arbetar för eller har 

arbetat för eller anlitas av eller har anlitats av Kahn Pedersen. 

13. Kommunikation 

Om ni har särskilda önskemål om formerna för kommunikationen ska ni 

upplysa oss om detta skriftligen.  

Vi kommunicerar vanligen med våra klienter och andra parter involve-

rade i ett uppdrag på flera olika sätt såsom via internet, e-post och video-

samtal. Även om dessa är effektiva kommunikationssätt, kan de medföra 

risk ur ett säkerhets- och sekretessperspektiv och när det gäller elektro-

nisk kommunikation, för att filter, brandväggar och andra säkerhets-

anordningar filtrerar bort legitim e-post. Vi tar inte något ansvar för 

dessa risker. Om ni skulle föredra att vi inte kommunicerar via internet 

eller e-post eller använder elektroniska arbetsverktyg och molnbaserade 

lösningar, ber vi er att meddela oss det. Ni ska alltid följa upp bråds-

kande e post med telefonsamtal. 

För att effektivisera våra arbetsprocesser använder vi oss av interna och 

externa IT-tjänster (t.ex. dokumenthanteringssystem, process- och 

analysverktyg, kollaborationsplattformar, e-signeringstjänster och virtu-

ella datarum). Även om vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att 

vi och de leverantörer som tillhandahåller sådana IT-tjänster till oss 

håller en hög informationssäkerhets- och tillgänglighetsnivå, finns det 

inga garantier för att tjänsterna är riskfria. Vi bär därför inget ansvar för 

skador som uppstår med anledning av användningen av tjänsterna. 

14. Ansvarsförsäkring 

Vi har för vår verksamhet anpassade ansvarsförsäkringar med välkända 

försäkringsbolag. Vi redovisar inte försäkringsskyddets storlek men kan 

på begäran tillhandahålla ett intyg från vår försäkringsförmedlare som 

bekräftar att försäkringsskyddet är marknadsmässigt. 

15. Uppdragets upphörande 

Ni kan när som helst avsluta samarbetet med oss genom att begära att vi 

frånträder uppdraget. Ni måste emellertid erlägga betalning för de tjäns-

ter vi utfört och för de kostnader vi haft innan uppdraget upphörde.  

Lag och VRGA anger under vilka omständigheter vi har rätt eller 

skyldighet att avböja eller frånträda ett uppdrag. Detta kan t ex vara fallet 

vid otillfredsställande klientidentifikation, misstankar om penningtvätt 

eller finansiering av terrorism, risk för att internationella sanktioner 

överträds, intressekonflikt, utebliven betalning av våra arvoden eller 

kostnader, bristande instruktioner eller om förtroendet mellan er och oss 

inte längre föreligger. Om vi frånträder uppdraget måste ni emellertid 

erlägga betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft före 

frånträdandet.  

Under alla omständigheter upphör uppdraget när det fullgjorts. 

16. Klagomål 

Om ni inte anser att uppdraget har utförts på ett bra sätt ska ni omedel-

bart underrätta den ärendeansvarige advokaten hos Kahn Pedersen. 

Krav som har samband med rådgivning som Kahn Pedersen har lämnat 

ska framställas till managing partner så snart som ni har blivit medveten 

om de omständigheter på vilka kravet grundas.  

För att kunna göras gällande måste vi ha mottagit ett krav senast:  

a) tolv (12) månader efter den dag då de aktuella omständighet-

erna blev kända för er eller, efter rimlig efterforskning, kunde 

ha blivit kända för er och 

b) inom sex (6) månader efter utställandet av Kahn Pedersens 

senaste faktura i uppdraget. 

Rätten att framställa ett krav prekluderas om kravet inte framställs inom 

denna tidsfrist. 

Om ert krav har sin grund i tredje mans, skattemyndighets eller annan 

myndighets krav mot er ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kra-

vet för er räkning förutsatt att vi - med beaktande av de ansvarsbegräns-

ningar som framgår av dessa allmänna villkor och eventuella särskilda 

villkor – håller er skadeslös. Om ni bemöter, reglerar, förliker eller på 
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annat sätt vidtar någon åtgärd avseende ett sådant krav utan vårt sam-

tycke, ska vi inte ha något ansvar för kravet. 

Om vi eller våra försäkringsgivare utbetalar ersättning till er med anled-

ning av ert krav ska ni, som villkor för utbetalningen, till oss eller våra 

försäkringsgivare överföra rätten till regress mot tredje man genom över-

låtelse eller subrogation. 

17. Tillämplig lag och tvistelösning 

Dessa allmänna villkor regleras av svensk rätt med undantag av dess lag-

valsregler. 

Tvist med anledning av dessa allmänna villkor ska slutligt avgöras ge-

nom skiljedom enligt Skiljedomsregler för Stockholms Handels-

kammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm, 

Sverige. Förfarandet ska genomföras på svenska. Information i anslut-

ning till sådant förfarande ska vara konfidentiell. 

Oavsett vad som anges ovan har Kahn Pedersen rätt att väcka talan vid 

allmän domstol angående förfallna fordringar, eller att vidta annan åt-

gärd, såsom ingivande av ansökan om betalningsföreläggande. Kahn 

Pedersen ska också ha rätt att, utan hinder av ovanstående skiljeklausul, 

väcka talan vid allmän domstol för det fall detta bedöms nödvändigt för 

att skydda eller tillvarata Kahn Pedersens eller tredje parts företags-

hemlighet eller immateriella rättigheter. Åtgärder enligt denna punkt 

kan inte vidtas utan att avslöja ert klientförhållande till Kahn Pedersen. 

Klienter som är konsumenter kan under vissa förutsättningar vända sig 

till Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd för att få arvodestvister 

och andra ekonomiska krav mot oss prövade. För vidare information, se 

www.advokatsamfundet.se/Konsumenttvistnamnden. 

18. Ändring av dessa allmänna villkor 

Dessa allmänna villkor kan komma att ändras från tid till annan. Änd-

ringar i villkoren gäller endast för de uppdrag som påbörjas efter det att 

den ändrade versionen lagts ut på vår webbplats. Den senaste versionen 

av de allmänna villkoren finns alltid på www.kahnpedersen.se. 

  

_______ 
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