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MEDLEMSSERVICE AFFÄRSJURIDIK 
Advokatfirman Fylgia erbjuder Dig som är ansluten till Srf konsulterna kostnadsfri 
affärsjuridisk telefonrådgivning. Erbjudandet gäller muntlig rådgivning till en 
sammanlagd tid om 30 minuter per år och per medlem. Observera att erbjudandet 
innebär att det inte är möjligt att skicka handlingar, exempelvis avtalsutkast för 
genomgång. Diskussion och rådgivning om en särskild avtalsklausul ryms däremot inom 
erbjudandet.   

Obestånd 
Fylgia har stor erfarenhet av obeståndsrelaterade frågor och åtar sig uppdrag som 
konkursförvaltare, företagsrekonstruktör, likvidator (som inte nödvändigtvis behöver 
vara obeståndsrelaterat) och arbetar även med utsökningsrätt och återvinning. Fylgia 
förekommer också på andra sidan i dessa sammanhang, exempelvis såsom ombud vid 
konkursförhandlingar, ombud för fordringsägare m.fl. gentemot konkursbon, köp av 
verksamheter från konkursbon m.m. 

Arbetsrätt 
Fylgia kan ge rådgivning och åtar sig uppdrag i frågor rörande anställningsavtals 
ingående och upphörande, anställningsvillkor, företagsledaravtal, uppsägning på grund 
av personliga skäl eller arbetsbrist, avsked, förhandlingar med fackliga organisationer, 
frågeställningar kring konkurrens- och sekretess, företagshemligheter, ledighets- och 
diskrimineringslagstiftningen samt domstols- och skiljetvister inom arbetsrätten 

Allmän Affärsjuridik 
Rådgivning inom detta område kan exempelvis innefatta köp- och avtalsrätt avseende 
fast och lös egendom, företagsöverlåtelser avseende aktier eller inkråm, frågor om 
aktieägaravtal eller andra delägaravtal och styrelsefrågor och övrig bolagsrätt, IT- och 
immaterialrätt, hyres- och fastighetsrätt, tvistelösning m.m. 

Fylgia har även kompetens inom andra rättsområden än ovan uppräknade. Besök 
www.fylgia.se för mer information eller kontakta dem på telefon 08-442 53 00 för din 
rådgivning. Uppge vid kontakten med telefonist att det avser rådgivning för Srf medlem 
och om möjligt vilket rättsområde.  

Något uppdragsförhållande uppkommer inte mellan medlem/medlemsföretag eller 
medlems kund utan att särskild träffad överenskommelse om sådant uppdrag ingås. 
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