GERMAN DESK

Med Setterwalls blir det enklare för tyska företag att göra affärer i Sverige.
Som en integrerad del av byråns fullserviceerbjudande har vi en German
Desk – en grupp advokater som kombinerar juridisk specialistkompetens
med språkkunskaper och djupa insikter om såväl Tysklands som Sveriges
affärskulturer och rättssystem. Ytterst handlar det om att skapa ytterligare
en dimension av affärsnytta åt våra klienter.

Affärsnytta på tyska

Sagt om oss:
Tvistelösning
“Excellent service across the board”
med kvalitet
“Excellent M&A team”
Chambers and Partners
”Quick response times and high
level of business acumen”
“Straightforward and understands
clients’ needs”
Legal 500

Genom vår tjänst får tyska företag
och finansiella institutioner ett starkt
brofäste till den svenska marknaden.
I praktiken fungerar vår German
Desk som en påfart till Setterwalls
samlade erbjudanden oavsett om ni
behöver råd i samband med en
fastighetstransaktion, ett finansieringsavtal eller då en immateriell
tillgång ska skyddas. Som fullservicebyrå har vi specialister inom alla
affärsjuridiska områden och branschsektorer. Det här gör att medlemmarna i vår German Desk ofta kan
ta en ledande roll oberoende av
uppdragets karaktär.

Mycket som skiljer
Sedan länge är handelsutbytet mellan
Tyskland och Sverige intensivt. I dag
står Tyskland för nästan en femtedel
av Sveriges totala import av varor
samtidigt som direktinvesteringarna
är betydande. Totalt är ca 900 tyska
bolag etablerade i Sverige.

Det här gör att vi tror oss känna varandras affärskulturer väl. På djupet är
det dock mycket som skiljer länderna
åt – både vad gäller rättssystem och
sedvänjor. Men det är olikheter vi
på Setterwalls är specialister på att
överbrygga.
Vi känner den svenska lagstiftningen utan och innan samtidigt som
vi kan peka på olikheterna i förhållande till den tyska. Det gör att vi med
säker juridisk hand kan lotsa tyska
företag och finansiella institutioner in
på den svenska marknaden.

Känsla för affärskultur
Inom German Desk har vi samlat
flera erfarna affärsjurister som vid
sidan av sin fackkunskap behärskar
såväl tyska som svenska i tal och
skrift. Alla har dessutom en gedigen
arbetslivserfarenhet från båda
länderna. Med interkulturell fingertoppskänsla minimeras språkförvecklingar och onödiga kulturkrockar.

GERMAN DESK

Fullservice
Setterwalls är en av landets ledande
fullservicebyråer. Redan från starten
har andelen internationella uppdrag
varit stort. Idag är nästan 50 procent
av Setterwalls ärenden av internationell karaktär. Även om vi jobbar
gränsöverskridande har vi hela tiden
Sverige som bas.

Exempel på uppdrag
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

Etablering av verksamhet i Sverige
Joint ventures
Förvärv och försäljning av svenska bolag
Förvärv och försäljning av svenska fastigheter
Finansieringsstrukturer
Konkurrensrätt
Rekonstruktion och likvidation av dotterbolag

IT- och IP-rättsliga frågeställningar
Kommersiella avtal (inköpsavtal, licensavtal mm)
Arbetsrätt
Skatterätt
Tvistelösning
Transport- och sjörättsliga frågeställningar

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

