
Finn Madsen
Direkt: +46 (0)10 614 5523  •  Mobil: +46 709 65 5237  •  finn.madsen@vinge.se

Finn Madsen är tidigare domare och chefsjurist i bank. Han har mångårig erfarenhet av tvistelösning 
som ombud och skiljeman. Han är författare till Skiljeförfarande i Sverige som också utkommit på 
engelska och mandarin. Han har utnämnts till jur.dr. hc av Lunds Universitet för sitt bidrag till den 
internationella skiljemannarätten och är Fellow of Chartered Institute of Arbitrators i London.

Bengt Gustafson

Bengt Gustafson var under åren 2007-2011 chefsjurist och medlem av koncernledningen i Securitas- 
koncernen. Sedan 2011 arbetar han som SVP och Senior Rådgivare åt koncernledningen. Han har 
därtill arbetat som chefsjurist vid ett flertal större bolag såväl inom som utom Sverige. Han har bred 
erfarenhet av bl.a. internationella företagsförvärv och stora internationella tvister. Utöver sin svenska 
juristutbildning har han en Masters-examen från University of California, Berkeley, USA. Han har 
varit President för European Company Lawyers Association  och Ordförande för Svenskt Näringslivs 
Företagsjuridiska Referensgrupp. Bengt Gustafson har tilldelats utmärkelsen ”Global Legal Leaders 
Lifetime Contribution Award 2013”.

Morgan Hallén
Direkt: +46 (0)10 614 1548  •  Mobil: +46 72 179 1548  •  morgan.hallen@vinge.se

Morgan Hallén har, utöver en period inom det svenska domstolsväsendet, arbetat i New York för den 
amerikanska affärsjuridiska byrån Abberley Kooiman. Han har mångårig erfarenhet och är specia-
liserad inom rekonstruktion och obeståndsrätt samt konkursförvaltning, och har arbetat med flera 
av de största företagsrekonstruktioner och konkurser som ägt rum i Sverige de senaste decennierna, 
vissa med omfattande och komplexa internationella inslag. Han har bred och djup erfarenhet av att 
biträda båda sidor inom obeståndsrätten och är rådgivare till såväl låntagare som långivare och andra 
intressenter i rekonstruktioner.

Ulf Jensen

Ulf Jensen är professor i fastighetsvetenskap vid LTH på Lunds universitet, där Sveriges största utbild-
ning av lantmätare finns. Han var tidigare lektor på Juridicum i Uppsala, där han också var förestån-
dare för Institutet för Fastighetsrättslig Forskning. Han är bland annat författare till ”Panträtt i fast 
egendom” och ”36 lektioner i sakrätt”. Som lärare, konsult och författare har han kommit att behärska 
hela det fastighetsrättsliga området, den allmänna civilrätten (köprätt, panträtt, nyttjanderätter och 
servitut) såväl som den speciella fastighetsrätten (plan- och byggrätt och fastighetsbildning). Han har 
också arbetat utomlands och har på olika sätt medverkat till att utveckla fastighetsrätten i 25 länder.

Kristian Jönsson
Direkt: +46 (0)10 614 5515  •  Mobil: +46 (0)73 920 5515  •  kristian.jonsson@vinge.se

Kristian Jönsson har osedvanligt bred och kvalificerad erfarenhet inom juridiken i form av domar-
tjänstgöring, lagstiftningsarbete i Regeringskansliet (innefattande bl.a. direktivförhandlingar i Brys-
sel), befattningar som bolagsjurist på flera stora internationella industriföretag samt ledamot av 
koncernledningen tillika chefsjurist i en internationell telekom-koncern. Han har stor erfarenhet av 
att förhandla internationella avtal. Kristian Jönsson var ordförande i Bolagsjuristernas förening 2007-
2008.

Jan Andersson 

Jan Andersson har en lång akademisk karriär med  erfarenhet från olika universitet i Sverige, Norge 
och Storbritannien. Han tidigare medverkat i lagstiftningsarbetet  rörande den svenska aktiebolagsla-
gen och är ofta engagerad som expert i olika transaktioner och tvister på det affärsjuridiska området. 
Han besitter också viss kompetens om Kina och dess kultur. Jan Andersson är professor i civilrätt, 
särskilt associationsrätt, vid Stockholms universitet sedan 2010.

James Hope
Direkt: +46 (0)10 614 3005  •  Mobil: +46 70 714 3005  •  james.hope@vinge.se

James Hope har nästan 20 års erfarenhet av tvister och tvistelösning, varav 10 år i London där han var 
verksam inom internationella skiljeförfaranden. James har uppdrag både som ombud och skiljeman i 
internationella skiljeförfaranden i Sverige och utomlands. De senaste fallen har bl.a. involverat svensk, 
engelsk, kalifornisk, kinesisk, rysk, ukrainsk, italiensk och finsk rätt. James är ledamot i styrelsen för 
såväl Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut som Swedish Arbitration Association. Jämte 
internationella skiljeförfaranden och processer har han betydande erfarenhet av medlingsförfaranden. 
Han är även föreläsare på Stockholms och Edinburghs universitet. 

Viveca Bergstedt Sten

Viveca Bergstedt Sten har haft en lång karriär som chefsjurist, styrelsesekreterare och ledamot i kon-
cernledningen i skandinaviska och internationella företag, senast som chefsjurist för svensk-danska 
PostNord. Hon har tjugofem års erfarenhet av internationella transaktioner, regleringsfrågor, styrel-
searbete och konkurrensrätt samt har bl a deltagit i Utredningen om mutor (Ju 2009:05) dit hon 
nominerades av Svenskt Näringsliv. Hon har även skrivit eller medverkat i ett flertal juridiska fack-
böcker såsom ”Förhandla i affärer”, ”Outsourcing av IT-tjänster” och ”Internationella avtal”. Viveca 
Bergstedt Sten är en flitigt anlitad föreläsare och innehar flera styrelseuppdrag. 

Erik Sjöman
Direkt: +46 (0)10 614 5577  •  Mobil: +46 706 24 3680  •  erik.sjoman@vinge.se

Erik Sjöman har mångårig erfarenhet av rådgivning till noterade bolag och deras ägare i alla slags ak-
tiebolagsrättsliga och aktiemarknadsrättsliga frågor, däribland erfarenhet som styrelsesekreterare i flera 
börsbolag. Erik Sjöman har ett omfattande juridiskt författarskap och är bl.a. författare respektive 
medförfattare till Norstedts gula kommentarer till aktiebolagslagens regler om hembuds-, förköps- 
och samtyckesklausuler respektive reglerna om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. 
Han är ledamot av Stockholmsbörsens bolagskommitté.

Christina Ramberg

Christina Ramberg är professor i civilrätt vid Stockholms universitet, där hon ansvarar för en kurs i 
International Contracting samt är ställföreträdande prefekt. Hon har varit professor alltsedan 1998 
vid Göteborgs universitet, Handelshögskolan i Stockholm och universitetet i Utrecht. Christina 
Ramberg har varit domare i Hovrätten för Västra Sverige samt verksam vid Advokatfirman Vinge. 
Hon är ofta anlitad som skiljeman och expert. Christina Ramberg har skrivit många böcker och 
artiklar i avtals- och kontraktsrätt. 

Ulrich Ziche
Direkt: 46 (0)10 614 3048  •  Mobil: +46 (0)70 714 3048  •  ulrich.ziche@vinge.se

Ulrich Ziche är en tysk advokat (Rechtsanwalt) som kom till Vinge 1996 efter att ha arbetat som 
senior staff solicitor i London på Theodore Goddard (numera Addleshaw Goddard). Ulrich har under 
hela karriären fokuserat på cross-border transaktioner som rådgivare för klienter från många olika 
länder och har hjälpt dem att förstå skillnaden mellan olika legala system. Ulrich har 20 års erfarenhet 
av M&A, bolagsrätt och kommersiella avtal. Han etablerade Vinges German Desk. Ulrich har varit 
föreläsare på Stockholms och Örebro universitet.

Elisabet Wenzlaff

Elisabet Wenzlaff är en rutinerad affärsjurist med över 22 års erfarenhet från svensk industri. Hon 
har haft  befattningar som bolagsjurist, chefsjurist och VD i bolag som ABB, Akzo Nobel och Volvo 
Personvagnar m. fl. Närmast kommer Elisabet från Volvo Personvagnar där hon var chefsjurist och 
medlem av koncernledningen. Där ledde hon bland annat det juridiska arbetet vid försäljningen av 
bolaget till kinesiska Zhejiang Geely Group. Elisabet har varit skiljeman och ledamot i styrelsen för 
Swedish Arbitration Association. Hon är verksam i flera olika styrelser bland annat Apoteket AB och 
Euromaint AB och är rådgivare till ett antal bolag. Hon var ordförande i Bolagsjuristernas Förening 
2005-2007.

Mikael Wahlgren

Mikael Wahlgren har mer än 20 års erfarenhet som bolagsjurist i ett antal internationellt verksamma 
svenska och utländska börsbolag (Skanska, ABB, Rolls-Royce och NCC). Han arbetar sedan 7 år 
som chefsjurist hos Alfa Laval. Under sin karriär har han arbetat och bott i Indien, Schweiz och 
England samt arbetat med tvister och juridiska frågor rörande internationella avtal samt allmänna 
internationella affärsjuridiska frågor, speciellt rörande byggbranschen, energibranschen och tillverk-
ningsindustrin. Han har lång erfarenhet av hanteringen av juridiska frågor rörande infrastruktur- och 
energiprojekt i t.ex. Asien och Afrika samt global export. Han har även agerat som skiljedomare samt 
är ”non-acting Barrister” och medlem av Inner Temple i London.

John Daerr
Direkt: +46 (0)10 614 5602  •  Mobil: +46 (0)73 920 5602  •  john.daerr@vinge.se

John Daerr kom till Sverige 2009 efter en framgångsrik verksamhet som affärsjurist i USA alltsedan 
1989. Han har som advokat över 20 års erfarenhet av tvistelösning, inkl. domstolsprocesser, skilje-
förfaranden och förlikningsförhandlingar i många olika jurisdiktioner. Han har vidare en mycket 
betydande erfarenhet av större internationella transaktioner efter en tid som bolagsjurist hos Tetra 
Pak. Han har blivit rankad av Martindale Hubbell, en ledande internationell advokatförteckning, att 
ha den högsta nivån av ”Professional excellence”.V
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EXTERNA OCH EGNA EXPERTER

Vinge Expert Panel utses i samråd med kunden bland Vinges mest er-
farna specialister och bland Vinges eller kundens nätverk av externa 
experter. Valet av expert styrs helt av behovet i det särskilda fallet och 
kan bero på expertens ämnes- eller verksamhetsområde, på särskild 
branschkunskap eller på annan erfarenhet. Vinge har Sveriges ledande 
experter inom de flesta rättsområden och jurister från jurisdiktioner 
som England, Kina, Polen, Tyskland, USA m.fl. Vi har ingående kun-
skaper om vilka externa sakkunniga, t.ex. från den akademiska världen, 
som kan bidra till att belysa de frågor som är aktuella. Chefsjurist eller 
någon annan befattningshavare från kunden bör ofta ingå i pan-
elen. Sammansättningen av panelen syftar till att bästa möjliga utvärder-
ing och analys av tvisten ska kunna göras.

BEDÖMNING OCH REKOMMENDATIONER

En senior Vingejurist föredrar ärendet inför Vinge Expert Panel vars 
deltagare ges möjlighet att inbördes diskutera och bestämma sig i 
frågeställningarna. Vinge Expert Panel lämnar därefter en bedömning 
av de frågor som hänskjutits och en tydlig rekommendation för hur 
tvisten bör hanteras. Rekommendationen innefattar en plan för en opti-
mal tvistlösning. Underlaget ska normalt redovisas skriftligt till kunden 
inom två veckor efter första kontakt. I många fall, t.ex. vid pågående 
avtalsbrott, kan det vara viktigt att mycket snabbt få till stånd en auk-
toritativ bedömning av företagets rättsliga läge och handlingsalternativ.

NÄR KAN VINGE EXPERT PANEL                         
ANVÄNDAS?

Metoden kan användas inte bara i samband med tvist utan också i andra 
sammanhang när bästa möjliga bedömning snabbt måste göras av 
komplexa rättsfrågor och kundens agerande kan få stor betydelse. Det 
kan t.ex. röra sig om svårbedömda frågor om avtalstolkning i samband 

med hävning av kontrakt.
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KOSTNADER FÖR VINGES EXPERT PANEL

Ersättning för Vinge Expert Panel avtalas på förhand och baseras på 
ärendets omfattning och natur, storleken på tvisteföremålet, panelens 
sammansättning och andra relevanta förhållanden. 

FORTSATT BITRÄDE FRÅN VINGE

Vinges uppdrag avser till att börja med enbart yttrandet från Vinge Ex-
pert Panel. I det fall kunden önskar Vinges fortsatta biträde, väljs i samråd 
ut ett slagkraftigt team. Vinge kan föreslå hur Vinges ersättning ska ut-
formas för att säkerställa kostnadseffektivitet och transparens. Bl.a. kan 
utfallet av tvisten påverka Vinges ersättning.

FÖRDELAR MED VINGE EXPERT PANEL

Fördelarna för kunden att använda Vinge Expert Panel är bl.a.:

• Kunden får snabbt de bästa experternas samlade kunskap och er-
farenhet till sitt förfogande och kan på ett tidigt stadium göra bästa 
möjliga bedömning av möjligheter och risker rörande tvisten. 

• Kunden får en praktisk vägledning för hur en gynnsam uppgörelse 
ska uppnås och ett beslutsunderlag för fortsatt agerande.

• Kunden får ett kunskapsöverläge i förhållande till motparten 
vilket optimerar förhandlingspositionen och möjligheterna att ingå        
affärsmässigt motiverade förlikningar. 

• Kunden erbjuds genom ett på förhand avtalat pris full kostnads-
kontroll över Vinges ersättning i samband med yttrande från Vinge 
Expert Panel samt förutsebarhet och transparens avseende fakture-
ring vid eventuellt fortsatt biträde.

• Kunden kan bilda sig en uppfattning om Vinges kompetens och 
lämplighet att fortsatt biträda i tvisten och erhåller under alla 
förhållanden ett värdefullt underlag genom bedömning och re- 
kommendation från Vinge Expert Panel.

Välkommen till Vinge!

En tvist inför domstol eller skiljenämnd kostar ofta miljoner. Ska 
en tvist avgöras utomlands är kostnaderna ännu högre. Värdefulla 
personalresurser knyts upp under lång tid, ibland åratal. Utgången 
av en process kan ofta vara svår att förutse. Tvister kan skada ett 
företags renommé och förhållandet till kunder och kan leda till att                
affärshemligheter röjs. Märkligt nog är det inte alltid som parterna 
på ett genomtänkt och metodiskt sätt gjort vad de kunnat för att 
nå en förlikning innan de överlåter åt skiljemän eller domare att 
avgöra tvisten. Vinge erbjuder en metod att träffa bättre och snab-
bare förlikningar som säkerställer att alla möjligheter till en upp-
görelse tas tillvara. Metoden har utarbetats efter konsultationer med 
bolagsjurister i ledande företag och tillämpas i nära samråd med 
kunden. Den syftar till att utvärdera och analysera tvisten bättre än 
motparten och möjliggöra mer välinformerade och bättre affärsmäs-
siga beslut. V
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STOCKHOLM  •  GÖTEBORG  •  MALMÖ  •  HELSINGBORG  •  BRYSSEL  •  HONG KONG  •  SHANGHAI  


