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Stiftelsen Ackordscentralens
Dag den 8 maj.
Med bland annat Anders Borg, Günther Mårder
och Cecilia Hermansson.

Många nyanställda
på Ackordscentralen.
Bekanta dig med dem på sid 8.

AC Norrland satsar på såväl
obestånd som affärsjuridik.
Vi arbetar med företagsjuridik,
säger vd Anders Bergman.

ANDERS BORG:

Ljus framtid
med vissa
orosmoment
Prenumerera!

Ackordscentralen Nyheter
direkt i din mejl. Mejla till
acnyheter@ackordscentralen.se

VD HAR ORDET

Vi går en
spännande
framtid till
mötes
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Redaktion

Årets stiftelsedag gick av stapeln den 8 maj. Det varma vädret till trots
hade cirka 220 åhörare letat sig till Konserthuset. På dagordningen stod
”framtidens finansieringsformer” och en rad spännande talare var på plats.
Vad fick då vi som var där lära oss? Jo, att crowdfunding ökar med stormsteg
i såväl Sverige som övriga delar av världen. Det sker dock från extremt låga
nivåer. Kanske kommer banker köpa upp de crowdfundingbolag som lyckas i
sin etablering. Att crowdfundingbolag skall konkurrera ut etablerade banker
framstår som helt osannolikt, istället skall det ses som ett välkomnat
komplement till traditionell finansiering. Delningsekonomin förändrar nu
även finansieringsmöjligheterna för företag.
Crowdfundingbolag kan gå i konkurs såsom Trustbuddy gjorde. Att inte
låna ut på egen balansräkning innebär ökade risker för att volym prioriteras
framför kvalitet. Detta kräver en reglerad marknad. Betänkandet om
Gräsrotsfinansiering, SOU 2018:20, berördes endast. För de intresserade
kan jag varmt rekommendera att läsa detta betänkande som mycket
pedagogiskt beskriver crowdfunding både i Sverige och övriga delar av
världen. Hur väl crowdfunding kommer stå sig i en lågkonjunktur fick vi
inga tydliga svar på, det återstår att se.
Höjdpunkten på stiftelsedagen var Anders Borgs avslutande anförande.
Mycket talar enligt Borg för att den goda ekonomin kommer pågå
ytterligare ett antal år. Valutgången har enligt Borg mindre betydelse
för den svenska ekonomin. Nedgången kommer först om ett par tre år.

Hans Ödén
hans.oden@ackordscentralen.se
Anette Norling
anette@lundbergstockholm.se
Malin Lundberg Emilsson
malin@lundbergstockholm.se
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Att vi är inne i ett teknikskifte gör dock att många företag har eller får problem
trots att konjunkturen är god. Butiksdöden fortsätter, globaliseringen ställer
allt större krav på företagen att effektiviseras. Den som inte löpande
effektiviserar och är i framkant slås ut.
Advokatbyråerna står näst i tur för effektivisering när AI (Artificiell intelligens)
gör intåg. Anders Borg kommenterar även detta i intervjun på sidan 5.
Själv funderar jag på hur detta kommer påverka den verksamhet som
Ackordscentralen bedriver. Större advokatbyråer har både till omsättning och
antal medarbetare ökat lavinartat under de sista 10–15 åren. Kommer vi se en
tillbakagång där några seniora delägare sitter tillsammans med sin superdator
och alla andra har fått gå hem?!
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Ackordscentralen har sedan 1857 återskapat
värden i företag med ekonomiska problem och
är en av Sveriges äldsta näringslivsorganisationer.
Idag intar vi en ledande position inom vårt
verksamhetsområde.
Verksamheten bedrivs från våra kontor i Stockholm,
Göteborg, Malmö, Borås, Umeå och Kristianstad.

Trevlig sommar!

Vår ägare är den oberoende Stiftelsen
Ackordscentralen.

Mikael Kubu, Vd och koncernchef Ackordscentralen

ackordscentralen.se
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Ljus framtid med
vissa orosmoment

Som finansminister under åtta
år analyserade Anders Borg
landets framtid och var med om
de flesta av de centrala besluten
för Sverige. Hans ord torde alltså
väga tungt. Så se här en intervju
där framtiden presenteras
– enligt Anders Borg.

WILLY SILBERSTEIN

Den förre finansministern var en av
talarna på Stiftelsen Ackordscentralens Dag i Stockholm i maj i år. När
han stegade runt på scenen, han stod
sällan stilla, och målade upp morgondagen var det knäpptyst i auditoriet.
Den förre finansministerns ord tycks
fortfarande väga tungt. Få bestrider
Anders Borgs kompetens när det
gäller ekonomi. Men så korades
han också till Europas bäste finansminister år 2011 av tunga Financial

Times. Om det också gör att vi ska
tro på hans framtidsprognoser nu är
kanske svårt att säga. Helt klart är
han själv i alla fall bestämd i sina uppfattningar. Det är mer ”det blir” än
”jag tror” när man intervjuar Anders
Borg.
Det gäller exempelvis synen på en
av nycklarna i den globala utvecklingen, USA, där den ekonomiska
utvecklingen blir rätt stabil. Det
bygger Anders Borg bland annat på

det faktum att arbetslösheten i USA
idag är under fyra procent, en historiskt väldigt låg siffra. Enligt nationalekonomiska läroboken ska låg arbetslöshet leda till högre löner. När
arbetsgivarna slåss om de bästa på
arbetsmarknaden måste de bjuda
över varandra och höja lönen. Men att
många jobbar i USA leder ändå inte till
högre löner.
– Anledningen är att den sjunkande
arbetslösheten till stor del bygger
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på korta anställningar. Det är, som
ofta också här i Sverige, projektanställningar. Det ger inte den starkare
positionen för löntagare att förhandla
och lönerna ligger rätt stabilt, säger
Anders Borg.

Felaktig bild av USA:s skattereform
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En annan viktig faktor att titta på
för den som bedömer amerikansk
ekonomi är den skattereform som
president Donald Trump presenterat. Media i Sverige ger ofta bilden
av en gigantisk sänkning. Men – det är
felaktigt, enligt Anders Borg.
– Om du jämför med exempelvis
Ronald Reagans skattesänkningar
så är Trumps reform betydligt mer
blygsam, faktiskt bara ungefär en fjärdedel av sänkningarna i USA på 1980talet. Mer modesta sänkningar av
skatten får därför inte de stora konsekvenser som svenska media målat
upp, säger Anders Borg.

Det har ju mullrat en hel del på
världsscenen med hot om handelskrig. I skrivande stund är frågan inte
avgjord.
– Men jag tror att många överdriver
riskerna. Vi har regionala tillväxtzoner
- USA, Europa och Asien – det minskar
sårbarheten om till exempel handeln
med Förenta Staterna gnisslar. Visst,
handel kan bli mer regional men några
dramatiska effekter får vi inte. Så på
denna punkt hyser jag inte någon stor
oro.

Låga räntor ger stabil bas
Också när den tidigare finansministern beskriver Europa har penseln
rätt ljusa färger. Även om också mörkare nyanser finns på paletten. En av
anledningarna till att det mest är sol i
Anders Borgs prognos är låga räntor.
Det ger en stabil bas för ekonomierna.
Dock finns det en risk att goda tider
inte sätter tillräcklig press på för-

ändringar. För det behövs på vissa
centrala håll reformer - på djupet.
Anders Borg pekar på Frankrike.
– Det är ett land med traditionellt starka fackföreningar. De motsätter sig ofta förändringar som att
låta maskiner och teknik ersätta
människor. Det riskerar ju att leda
till att anställda blir av med sina jobb.
Men på sikt skulle det medföra stora
vinster för Frankrike - och i viss mån
också omkringliggande EU. Frankrike
är ett av Europas viktigare länder.
Och, fortsätter Anders Borg, om vi
tittar på tillväxten globalt så ökar den
i allt snabbare takt.
Det handlar inte minst om tillväxtländer, så kallade emerging markets.
Trenden är tydlig. Tillväxtländernas
andel av världens ekonomi ökar
dramatiskt. Inom överskådlig tid går
den från cirka 50 procent idag till
70 procent av den globala ekonomin. Det handlar exempelvis om

>

ACKORDSCENTRALEN NYHETER NR 2 2018

>

5
Kina och Indien, men också om till
exempel Indonesien, Filippinerna och
Etiopien. Med denna globala utblick
ser Anders Borg också ganska mycket
sol över Sveriges ekonomiska himmel.
– Sveriges ekonomi utvecklas rätt
starkt nu, säger han.

För lite byggande oroar
Men också över vår ekonomiska
himmel kan det dra in moln. Ett
sådant är byggandet. Det byggs för
lite, främst i storstäderna. Och det
byggs för lite för de bredare grupper
som behöver en bostad. Idag är alltför
stor del av byggandet dyra hem
som få har råd att bo i. Det gör att
obalanserna,
alltså
bristen
på
bostäder, riskerar att göra att svensk
ekonomi inte utvecklas så bra som
den annars skulle ha gjort. För tillväxt är i slutänden inte ett diffust
begrepp. Det är till exempel om Stina
kan flytta till en stad för att ta ett
nytt jobb. Vilket kan stupa på bostadsbrist.
Ett annat hot, som för övrigt
flera talare tog upp på Stiftelsen
Ackordscentralens Dag, är den stora
skuldsättningen som vi svenskar har.
För dagens låga, bekväma räntor,
varar icke för evigt… I förlängningen
finns en oro för att alltfler med stora
skulder får svårt att betala när
räntorna når mer normala nivåer.
Ett samtal med Anders Borg har ett
högt tempo. Hans associationer är
snabba, hans entusiasm smittande,
kunskaperna stora. Och – hans egen
kunskapsbank håller på att byggas
ut. Än mer. Anders Borg har inlett
en forskarbana, han tittar på finanspolitikens
roll
i
stabiliseringspolitiken. Också när det gäller ny
kunskap öppnar ny teknik enorma
möjligheter.
– Förr
fördubblades
mänsklighetens kunskapsmassa ungefär vart
sjuttionde år. Idag sker detta fantas-

tiska vart nionde år, säger Anders
Borg.
Och på tal om digitalisering. Temat
för Anders Borgs medverkan under
Stiftelsen Ackordscentralens Dag var
”Framtidens finansieringsformer och
digitaliseringens påverkan på världsekonomin”. Så till sist, några mer
specifika frågor med fokus på finansoch advokatbranschen.

Kommer gräsrotsfinansiering
eller crowdfunding att få stor
betydelse framöver?
– Många av de nya möjligheterna vi
ser, till exempel för dem som vill investera i startup-bolag, är ju sprungna ur
de möjligheter som artificiell intelligens ger. AI kommer säkert i växande
omfattning att påverka till exempel
finansbranschen. Men för den som
vill investera i ett nytt bolag handlar
det om att exempelvis bedöma
grundare och VD i företaget, och där
kommer vi inte särskilt långt med AI.
Ny teknik ger oftast högst begränsat
underlag för att se vilka marginaler
ett företag kommer att ha om tio år
eller att bedöma om andra, potentiella konkurrenter sett möjligheterna
och börjar kopiera.
Så än så länge tror jag ändå att
banker och finansbolag kommer att
fortsätta dominera utlåningen till
företag. Gräsrotsfinansiering kan
vara intressant för vanliga, relativt
stabila småföretag som skulle få
betala för hög ränta till bankerna.
Men i de här fallen ska man inte förvänta sig någon onormal avkastning
på en investering.

har fortfarande mycket stort kapital
och kompetens jämfört med tänkbara utmanare. Så på kort sikt tror
jag att de kan vara lugna. Men det är
klart, bankerna börjar ändå se vad
tidningar och etermedia började
uppleva på 90-talet. Förändringar tar
tid, men de kan ändå komma – med
nya hot.

En annan bransch med dramatiska
förändringar är advokatkontor. Om du
hade en advokatbyrå, vad skulle du
göra nu?
– Mycket av det advokatbyråer
levererar nu kan med lätthet tas
över av andra, tack vare digitaliseringen, och det till en märkbart lägre
kostnad. Idag tar många advokater
mycket betalt för tjänster som i
praktiken oftast är rätt standardiserade och som därmed kan göras till en
bråkdel av dagens arvoden.

Så vad skulle du göra om du
hade en advokatbyrå?
– Jag skulle åka till USA, träffa dem
som ligger längst fram i teknikfronten och lära. Se till att jag satte
igång kostnadsresan redan nu.
För det kommer att bli en dramatisk
resa i hög hastighet framöver, säger
Anders Borg.

Så storbankerna kan förbli
ganska lugna?
– Bankerna har svårt att ändra sin
affärsmodell. I Norden har bankerna betydligt lägre kostnader i förhållande till intäkter i jämförelse med
övriga Europa. Men det är klart, de
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Högaktuellt tema
och intressanta
talare
Årets tema var ”Finansieringsformer nu
och i framtiden. Vilka risker och möjligheter finns?”. Cecilia Hermansson inledde
med att prata om ”Var befinner vi oss idag
och hur kommer nästa kris att se ut?” och
Anders Borg avslutade med ”Framtidens
finansieringsformer och digitaliseringens
påverkan på världsekonomin”. Däremellan
fick besökarna bland annat lyssna på en
live-twittrande Günther Mårder samt en
paneldebatt om risker och möjligheter
med de nya finansieringsformerna. Dagen
avslutades med ett trevligt mingel.
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Mikael Kubu skriver
för Blendow Lexnova
Ackordscentralens vd och koncernchef Mikael Kubu skrev
maj månads expertkommentar i ämnet insolvensrätt. Till sin
hjälp har han haft Erik Wendel, jurist, konkursförvaltare och
rekonstruktör på Ackordscentralen.

ANETTE NORLING

Artikeln berör regelverket kring
betryggande säkerhet för fullgörandet av ett offentligt ackord.
I samband med ett offentligt ackord
enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion (LFR) kan det ibland
ifrågasättas om rekonstruktionsbolaget har förmåga att fullgöra sina
åtaganden enligt det offentliga ackordet och betala ackordslikviden.
Mikael Kubu och Erik Wendel redovisar hur regelsystemet fungerar och
de överväganden som kan vara relevanta vid rättens prövning.

Artikeln delas upp i avsnitten Ramen
för rättens prövning, Närmare om
rättens prövning av rekvisitet betryggande säkerhet för ackordets
fullgörande och Om förmågan att
betala ackordslikviden. Författarna
redogör detaljerat under respektive
avsnitt och hänvisar till såväl lagparagrafer som relevant litteratur
och ett verkligt fall.

BLENDOW LEXNOVA är en juridisk nyhetsbyrå som startades 2006. De levererar nyheter
till jurister och beslutsfattare i såväl privat som offentlig sektor. Redaktionen består
av journalistiskt utbildade jurister och till sin hjälp har de även juridiska experter som
analyserar och kommenterar rättsfall, lagstiftning och problemställningar.

•
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Ackordscentralen
rekryterar
ACKORDSCENTRALEN STOCKHOLM

ACKORDSCENTRALEN VÄST
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Rikard Wahlström börjar sitt arbete som jurist
på Ackordscentralen Stockholm den 1 augusti
i år, med handläggning av konkurser och
företagsrekonstruktioner som ansvarsområde. Rikard kommer närmast från studier vid
University of Oxford.
Rikard ser fram emot att få träffa trevliga
och kompetenta kollegor samt att få arbeta
med insolvensrätt i praktiken. Dessutom
hoppas han kunna bidra med ett gott humör
och en god och positiv stämning.
– Dessutom kommer jag att vara en
kollega med en stor vilja att lära och som inte
tvekar att hugga i när det gäller, säger Rikard
Wahlström.

Clara Hult Lager började sitt arbete som
paralegal vid Ackordscentralen Väst i augusti
2017, med konkurshandläggning som ansvarsområde. Hon kommer närmast från Advokatbyrå Zeijersborger & Co där hon arbetade som
paralegal och juristassistent.
Clara ser mest fram emot att lära sig mer
inom området och hon vill även bana väg för
framtida paralegals på Ackordscentralen.
Clara hoppas i första hand kunna bidra med
energi och god stämning på kontoret.
– I övrigt hoppas jag utvecklas och på så
sätt kunna bidra mer och mer till kontorets
kunskapsbank, säger Clara Hult Lager.

Stefan Skeppstedt, tidigare jurist på
Ackordscentralen Väst, efterträdde den
1 januari 2018 Lars Zetterberg som vd för
Ackordscentralen Väst. Han ser fram emot
att tillsammans med medarbetarna få föra
ut Ackordscentralens kunderbjudande till
marknadens aktörer, och hjälpa till att ytterligare förstärka medarbetarnas höga spetskompetens på obeståndsområdet.
Tack vare hans tidigare erfarenhet av
arbete i både bank och i domstol, tror Stefan
Skeppstedt att han har en god bild av
marknadens förväntningar, och hur Ackordscentralen skall kunna möta de utmaningar
som verksamheten löpande ställs inför.
– Jag tror också att jag efter att tidigare
ha arbetat i stora organisationer, kan tillföra
idéer om hur vi skall kunna utveckla vårt sätt
att arbeta, och våra medarbetare, säger
Stefan Skeppstedt.
För att kunna behålla och förstärka sin
position på marknaden anser Stefan att alla
organisationer ständigt måste förändra sig,
och följa med sin tid. Men med alltför snabba
och dramatiska förändringar, riskerar en
organisation att tappa tempo och rasera det
som byggts upp under många år. Således
är målet i och med hans tillträde att göra
nödvändiga förändringar, utan att tappa fokus
på verksamheten.

•
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Aleksandra Lakic började sitt arbete som jurist
på Ackordscentralen Syd i mars i år, där hon
vikarierar för Elin Sjörén som är föräldraledig.
Hon kommer närmast från tingstjänstgöring
vid Helsingborgs tingsrätt.
Aleksandra ser mest fram emot att lära sig
mer om obeståndsrätt och konkursförvaltarens arbete, och hoppas kunna bidra med sin
känsla för praktisk problemlösning.
– Men även med min effektivitet. Dessutom
vill jag bidra med min ödmjukhet och öppna
personlighet.

•

Elin Lindquist började sitt arbete som jurist
vid Ackordscentralen Väst i november 2017,
med konkurshandläggning som ansvarsområde. Hon kommer närmast från en tjänst som
beredningsjurist vid Göteborgs tingsrätt, där
hon även fullgjorde sin notarietjänstgöring.
Elin ser fram emot att få fördjupad kunskap
inom obeståndsrätt, både inom konkurser och
företagsrekonstruktion. Hon ser även fram
emot att få lära sig praktisk handläggning av
konkurser. Elin hoppas kunna bidra med sin
erfarenhet från domstolens konkursenhet.
– Men även med processkunskaper och
skrivkunskaper. Dessutom vill jag bidra till en
trevlig arbetsmiljö och med positiv energi,
säger Elin Lindquist.

•
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Ny bok inom insolvens
Advokaterna Lars Eric Gustafsson
och Hans Renman har tillsammans
skrivit boken Ackord. Boken är
baserad på deras egna praktiska
erfarenheter från företagsrekonstruktioner. De har därför fokuserat
på frågor som har praktisk betydelse,
men samtidigt har de velat ge en heltäckande bild av regleringen i 3 kap.
lagen om företagsrekonstruktion.
Boken redogör också för faktorer som
är av betydelse vid valet av insolvensförfarande.
Enligt författarna fyller boken delvis
ett tomrum på marknaden, framförallt när det gäller redogörelsen för
faktorer som har betydelse vid valet
av insolvensförfarande. I andra fall
handlar det om en komplettering av
befintlig litteratur.
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– De svar som ges i befintlig
litteratur följs inte alltid i praktiken,
till exempel vad gäller inkluderandet
av upplupen ränta under rekonstruktionen
då
ackordslikviden
beräknas enligt ett dividendackord
på 25 procent. Frågan är då om
praktikerna gör fel eller om det står
fel i litteraturen. Just i den frågan står
det nog fel i befintlig litteratur, så där
handlar det om komplettering, säger
Hans Renman.
Boken vänder sig till alla med
intresse för ackordsfrågor som till
exempel rekonstruktörer, företrädare för gäldenärer eller borgenärer,
domare och revisorer. Ackord kom ut
i handeln i februari 2018.

•

Om författarna:
Författarna Lars Eric Gustafsson och Hans Renman är båda partners i Hamilton och tillhör verksamhetsgruppen Insolvens och rekonstruktion.

IFFR bjöd in till hearing
Den 17 april 2018 höll Institutet för
Företagsrekonstruktion (IFFR) en
hearing, som framförallt behandlade
”Skatteverkets särställning i fråga om
skatter vid gäldenärens insolvens”.
Professor Annina H Persson och forskaren Ylva Larsson, båda från Örebro
universitet, redogjorde bland annat
för i vilka avseenden Skatteverket har
en fördel framför andra borgenärer i
konkurser och företagsrekonstruktioner.

Återvinning i konkurs och
företrädaransvar
De kom fram till att detta gäller bland
annat beträffande återvinning i kon-

kurs, där det föreligger ett återvinningsförbud för betalningar från
gäldenären till staten samt företrädaransvaret, som ger Skatteverket möjlighet att kräva en bolagsföreträdare
på personlig betalning för bolagets
skatteskulder.
Föredragshållarna
underströk att återvinningsförbudet
inte kan avskaffas om inte så även
sker beträffande företrädaransvaret.

HANS ÖDÉN

uppkomma. Annina H Persson underströk att även banker i allmänhet
har möjlighet att utkräva personligt
ansvar för gäldenärens skulder i form
av borgensåtagande, men att detta
förhållande ofta kommer i skymundan
när företrädaransvaret diskuteras. I
övrigt diskuterades under hearingen
”krav på säkerhet för ackord” och
”förordnande av rekonstruktör som
konkursförvaltare”.

Statskontoret utreder
personligt ansvar
Vidare framkom det att Statskontoret
för närvarande utreder detta ansvar,
särskilt det subjektiva rekvisitet som
krävs för att personligt ansvar ska

•

FOKUS NORRLAND
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Handläggning av konkurser och
företagsrekonstruktioner utgör
kärnan i Ackordscentralens verksamhet.
Men Ackordscentralen Norrland med
kontor i Umeå, har alltsedan företaget
grundades 1994 även haft en affärsjuridisk verksamhet som drivits
parallellt med den obeståndsrättsliga
verksamheten.
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– Vi arbetar med företagsjuridik,
säger Anders Bergman, som är vd på
Ackordscentralen Norrland. Inom
detta ryms såväl traditionell affärsjuridik som obeståndsrätt. Alltsedan
vi startade verksamheten 1994 har vi
haft jurister med erfarenhet av och
intresse för affärsjuridik. Det har
därför varit naturligt att även ha med
detta arbetsområde i vår verksamhet.

Från vänster:
Mathias Bergström, Andreas Molander, Anders Bergman, Andreas Byström och Fredrik Sundin.

Affärsjuridik
i Norrland

Olika erfarenheter bidrar till bredd
– Genom vår inriktning mot både
affärsjuridik och obestånd utvecklar
vi ständigt vår kompetens, säger
Andreas Byström, som är jurist vid
Ackordscentralen Norrland. Det blir
en korsbefruktning där båda dessa
delar av vår verksamhet har nytta av
den andra.
Samtliga jurister vid Ackords-

centralen Norrland har utifrån sina
tidigare erfarenheter kompetens
inom olika specialområden, något
som bidrar till verksamhetens bredd.
– Andreas Byström, med bakgrund
som advokat på en affärsjuridisk
byrå, har under senare år framförallt
arbetat med större transaktioner
avseende företag och fastigheter,
berättar Anders Bergman. Fredrik

>
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En företagare i Umeå som under en
längre tid anlitat Ackordscentralen
Norrland i affärsjuridiska ärenden är
Christer Karlsson. Och han tvekar inte
att fortsätta samarbetet.

– Jag kom i kontakt med Ackordscentralens jurister i samband med en
affärsuppgörelse i slutet på 90-talet
då Ackordscentralen företrädde
den andra parten i affären, berättar
Christer Karlsson. Jag tyckte att
ärendet sköttes professionellt och
började efter en tid därför själv att
anlita Ackordscentralen i affärsjuridiska sammanhang.
Christer Karlssons verksamhet har
främst varit inriktad mot installa-

>

Sundin har specialistkompetens inom
bolagsrätt, och Andreas Molander
biträder ett flertal fastighetsägare
inom hyresjuridik. Mathias Bergström
har en tidigare bakgrund som domare
vid allmän domstol och engageras
ofta i kommersiella tvister.

Jämnt flöde av ärenden
Att syssla med både traditionell
affärsjuridik
och
obeståndsrätt
innebär också ett någorlunda jämnt
inflöde på uppdrag under en konjunkturcykel. När konjunkturen är stark så
minskar behovet av obeståndsrättsliga tjänster men då syns en ökning av
de affärsjuridiska uppdragen. Vänder
sedan konjunkturen och antalet kon-

tionsverksamhet inom elbranschen.
Han byggde upp en företagsgrupp
som omsatte cirka 300 miljoner
kronor per år, en verksamhet som han
avyttrade 2016.

Ingen tvekan att fortsätta samarbetet
– Ackordscentralen har löpande
biträtt min företagsgrupp i affärsjuridiska frågor. När det sedan blev
aktuellt för mig att sälja företaget
var det naturligt att jag anlitade

kurser och företagsrekonstruktioner
ökar så sker detta ofta samtidigt som
de affärsjuridiska uppdragen blir
något färre.
– Uppdragen inom affärsjuridik och
obestånd fungerar som kommunicerande kärl, säger Anders Bergman.
Den norrländska konjunkturen är
för närvarande mycket stark och det
finns stor investeringsvilja i näringslivet.
– Det märks framförallt genom
att efterfrågan på våra affärsjudiska
tjänster är mycket god, säger Andreas
Byström.
Ackordscentralen Norrlands affärsjuridiska klienter är framförallt små
och medelstora företag i Väster-

Ackordscentralens jurister även i
dessa avtalsförhandlingar.
Christer Karlssons verksamhet
är numera främst inriktad mot
fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling.
– Jag tycker att kontakterna med
Ackordscentralens jurister fungerat
bra under årens lopp och fortsätter
därför samarbetet, säger Christer
Karlsson.

•

botten, men även företag i andra delar
av Sverige är återkommande klienter.
– Vi ser nu positivt på att inom kort
få förstärka vårt kontor med ytterligare en jurist. Vi har en ny medarbetare som börjar hos oss i juni, och
vi blir då totalt sex jurister på
kontoret i Umeå, avslutar Anders
Bergman.

•

RETURADRESS:
LundbergStockholm
Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm

PROFILEN

Marie Wiman, receptionist/assistent på Ackordscentralen Stockholm.
Bakgrund: Marie har arbetat som assistent och sekreterare på flera olika ställen innan hon började på
Ackordscentralen 2008. Sin yrkeskarriär påbörjade hon på ett speditionsföretag i Italien och hon har även
erfarenhet från resebranschen.
Familj: sambo och 4 söner mellan 19 och 30 år.
Fritid: Marie tränar ofta och gärna, och just nu är målet Iron Man (3,8 km simning, 18 mil på cykel och 4,2 mil
löpning) som går av stapeln i augusti. Förutom att träna umgås hon gärna med familj och vänner, och försöker
underhålla sina kunskaper i det italienska språket.

Vad tycker du är mest stimulerande
i din roll?
Att det är så varierat. Dessutom tycker jag att
det är väldigt spännande att träffa så många
olika människor och få en inblick i så många
olika branscher. Kunderna som kommer hit
går igenom en jobbig situation, men det ger
en positiv känsla att se att de fått bra hjälp av
mina kollegor och att de går härifrån med ett
lättare steg. Jag tycker också att det är roligt
att vara med och arrangera de interna och
externa event som förekommer.

Kan du beskriva din roll som assistent/
receptionist?
Det är ett väldigt varierat jobb, och min dag
bestäms utifrån vad som händer på kontoret.
Jag är behjälplig alla jurister. Om det kommer in
många ärenden, är mitt fokus att administrera
dessa, och vissa dagar behöver mina kollegor
hjälp att expediera olika handlingar. Dessutom
svarar jag i telefon och hanterar inkommande
post och e-post.

Du har arbetat här sedan 2008.
Vad gör Ackordscentralen till en attraktiv
arbetsgivare?
Det är en bra och trevlig arbetsplats med högt
i tak. Jag upplever att det finns en stor förståelse för personalens behov. Ackordscentralen är generösa och tar hand om
sin personal på ett bra sätt, och vi gör
många saker tillsammans. Det är väldigt bra

stämning bland personalen, och det är många
som stannar här länge.

Det är högkonjunktur nu. Hur märker du det
i ditt eget arbete?
Vi har ganska många ärenden trots högkonjunktur. Det märks möjligtvis på storleken
på ärendena, att det inte kommer in så många
stora ärenden. Men det finns alltid saker att
göra, även om trycket så klart blir ännu högre
vid en lågkonjunktur.

Ni har nyligen genomfört Stiftelsen
Ackordscentralens Dag för tredje gången.
Vilka är dina intryck av dagen?
Mina intryck av dagen är positiva. Dagen
berörde ämnen som är av intresse för oss alla,
och föredragen var proffsiga. Allt det praktiska
runt omkring fungerade felfritt och inramningen kring scenen var aktuell och snygg.
Även maten som serverades var väldigt bra.

GDPR och Ackordscentralen Nyheter
Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft.
Ackordscentralen samlar in, lagrar och behandlar de personuppgifter
som du lämnat för att prenumerera på Ackordscentralen Nyheter.
Personuppgifterna består av namn och postadress. Personuppgifterna behandlas med stöd av samtycke från dig. Dina personuppgifter sparas endast så länge du själv vill prenumerera och raderas
om du väljer att avsluta prenumerationen.

Fortsätt att prenumerera
Om du vill fortsätta att prenumerera på Ackordscentralen
Nyheter behöver du inte göra något. Vill du inte längre prenumerera på Ackordscentralen Nyheter meddelar du oss detta via
info@ackordscentralen.se.

Trevlig sommar önskar vi på Ackordscentralen!
ACKORDSCENTRALEN STOCKHOLM AB
Strandvägen 35, 114 56 Stockholm
08-670 44 00
info@ackordscentralen.se
ACKORDSCENTRALEN NORRLAND AB
Besöksadress: Västra Esplanaden 2
Box 4066, 904 03 Umeå
090-70 62 00
acnorrland@ackordscentralen.se

ACKORDSCENTRALEN VÄST AB
GÖTEBORG
Västra Hamngatan 14
Box 2525, 403 17 Göteborg
031-10 54 50
acgbg@ackordscentralen.se

ACKORDSCENTRALEN SYD AB
MALMÖ
Nordenskiöldsgatan 24, 211 19 Malmö
040-741 85
acmalmo@ackordscentralen.se

BORÅS
Yxhammarsgatan 27, 503 31 Borås
033-22 28 50
acboras@ackordscentralen.se

KRISTIANSTAD
Östra Storgatan 44, 291 31 Kristianstad
044-10 25 00
acksd@ackordscentralen.se

