CHINA DESK

Setterwalls China Desk ger råd och vägleder företag i sina svenskkinesiska affärer. Med erfarenhet från de båda ländernas juridiska system,
näringslivoch kultur har vi som advokatbyrå bästa tänkbara förutsättningar
för att hjälpa våra kunder att lyckas med ett framgångsrikt handelsutbyte.
Och vi gör det på kinesiska, engelska och svenska.

Ett juridiskt och kulturellt brofäste
för svensk-kinesiska affärer

Sagt om oss:
Tvistelösning
“Excellent M&A team”
med kvalitet
Chambers and Partners
”Quick response times and high
level of business acumen”
“Excellent service across the board”
Legal 500
“Årets Advokatbyrå 2012
– stora bolag”
Högsta totalpoäng bland
”miljonklienter” i den årliga branschoch klientstudien från Regi och
Bolagsjuristernas förening (BJF).

Handelsrelationen mellan Sverige och
Kina har varit god sedan lång tid
tillbaka trots att det finns stora
skillnader mellan länderna i många
aspekter. Kina är idag Sveriges största
handelspartner utanför EU och
många svenska företag etablerade sig
tidigt i landet. Forskningssamarbetet
och teknikutbytet mellan de båda
länderna blir mer och mer intensivt,
samtidigt som kinesiska investeringar
stadigt ökar i Sverige.

Specialister med kulturell insikt
Setterwalls China Desk består av
specialister med kompetens och
utbildning från både svenskt och
kinesiskt rättsväsende. Vi har en djup
förståelse för ländernas affärskultur
och historia och kan hantera ärenden
på kinesiska. Sammantaget gör det att
vi är en prefekt partner till svenska

och kinesiska företag som gör affärer
med varandra.

Fullservice
Med vår China Desk kompletterar vi
vårt redan starka internationella
erbjudande. I dag är 50 procent av
uppdragen gränsöverskridande. Och det
är en utveckling som inleddes redan när
byrån startade för snart 130 år sedan.
Som fullservicebyrå tillhanda
håller vi kvalificerad rådgivning i alla
typer av affärsjuridiska frågor – oav
sett om du har för avsikt att inleda ett
produktionssamarbete eller bevaka en
patentportfölj. Vi erbjuder juridisk
kompetens inom allt från kommersi
ella avtal, immaterialrätt och miljörätt
till M&A, joint venture och tvistelös
ning. Arbetet underlättas dessutom av
nära samarbete med ledande kinesiska
och nordiska advokatbyråer.

CHINA DESK

Mer än en advokatbyrå

Kontakt
Setterwalls Advokatbyrå AB
STOCKHOLM
Arsenalsgatan 6
Box 1050, 101 39 Stockholm
T: +46 8 598 890 00
F: +46 8 598 890 90
E: stockholm@setterwalls.se

Men även om vi erbjuder juridisk
rådgivning finns det andra mervärden
att utvinna ur ett samarbete med
Setterwalls. Vi kan se till att din
organisation är mer förberedd när nya

affärsmannaskap rymmer.
Det gäller att söka fakta och
bygga långsiktiga relationer – inte
agera på mytbildningar och missupp
fattningar. Tillsammans med oss kan
du bilda dig en egen uppfattning för

affärskontakter tas. Och som alltid
handlar det om att lära sig mer om
den lokala marknaden, om specifika
branscher, om kundbehov, produk
tionsförutsättningar, legala strukturer,
skatter etc. – allt det ett traditionellt

att ta klokare affärsbeslut – oavsett
i vilken riktning dina affärer går.
Även om kulturerna kan uppfattas
som väldigt olika är det fortfarande
viktigt att lita på sitt vanliga affärs
mannaskap.

Exempel på uppdrag
Förvärv och försäljning av bolag
Förvärv och försäljning av fastigheter
Utvecklings- och leveransavtal
Joint ventures
Försäljningsavtal
Licensavtal
Samarbetsavtal

Förvärv och försäljning av immateriella rättigheter
Internationell finansiering
Internationellt forskningsprojekt
Internationell tvistelösning
Internationell ansökan om skydd för immateriella
rättigheter

GÖTEBORG
Sankt Eriksgatan 5
Box 11235, 404 25 Göteborg
T: +46 31 701 17 00
F: +46 31 701 17 01
E: gothenburg@setterwalls.se
MALMÖ
Stortorget 23
Box 4501, 203 20 Malmö
T: +46 10 690 04 00
F: +46 10 690 04 70
E: malmoe@setterwalls.se

www.setterwalls.se

AFFÄRSOMRÅDEN: AKTIEMARKNAD · ARBETSRÄTT · BOLAGSRÄTT · COMMERCIAL · ENERGI & RÅVAROR · EU & KONKURRENSRÄTT · FASTIGHETER · FASTIGHETS-M&A · FINANSMARKNAD · FLYG · FÖRETAGSFÖRVÄRV · FÖRSÄKRING & ÅTERFÖRSÄKRING ·
IMMATERIAL- & MARKNADSRÄTT · INFRASTRUKTUR & ENTREPRENAD · INSOLVENS & REKONSTRUKTION · JÄRNVÄG · LIFE SCIENCES ·
MILJÖRÄTT · OFFENTLIG UPPHANDLING · OFFENTLIG VERKSAMHET · PRIVATE CLIENT · RISKKAPITAL · SHIPPING · SKATT · SPORT
& UNDERHÅLLNING · TEKNOLOGI, MEDIA & TELEKOM (TMT) · TRANSPORTRÄTT · TVISTELÖSNING

