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Dessa allmänna villkor tillämpas av bolag inom Stelliagruppen: Stellia Legal Interim AB, Stellia 

Arbetsrättsjurist AB, Stellia Bolagsjurist AB och Stellia Noreklint AB. Er avtalspart anges i er 

uppdragsbekräftelse och benämns nedan ”Stellia”.  

 

Uppdraget 

Omfattningen av Stellias uppdrag framgår av 

uppdragsbekräftelse (”Uppdraget”). 

Uppdraget utförs utifrån instruktioner, 

omständigheter och fakta som presenteras för 

oss. Rådgivning inom ramen för Uppdraget är 

därför unik och ni kan inte förlita er på 

rådgivningen för ett annat ändamål. Vi utgår 

alltid från att de omständigheter och fakta ni 

presenterar för oss är fullständiga och 

korrekta. Vi accepterar instruktioner från de 

personer som vi har skäl att förutsätta har rätt 

att instruera oss för er räkning. 

Vår rådgivning är endast legal och inte 

kommersiell eller finansiell. Stellia 

tillhandahåller inte skatterättslig rådgivning 

och ansvarar inte för att ni, eller bolag inom er 

koncern, påförs skatt eller riskerar att påföras 

skatt. Ni uppmanas att tillfråga skatterättslig 

kompetens för att säkerställa t.ex. planerade 

transaktionsstrukturers förenlighet med 

skattelagstiftning. 

Rådgivningen är baserad på rättsläget enligt 

svensk lag vid tidpunkten som den lämnas. Vi 

åtar oss inte att uppdatera de råd vi lämnat vid 

framtida förändringar av rättsläget. Mot 

bakgrund av vår allmänna erfarenhet av andra 

jurisdiktioner kan vi komma att uttrycka 

uppfattningar om juridiska frågor i andra 

länder. Detta utgör dock inte rådgivning om vi 

inte uttryckligen har enats därom. 

Er förbindelse med Stellia är med Stellia endast 

och inte med någon annan till Stellia 

närstående juridisk eller fysisk person. Således 

ska ingen annan än Stellia hållas ansvarig för de 

tjänster som tillhandahålls.  

Utbildningar inom Stellias ordinarie 

utbildningsutbud ingår inte i Uppdraget utan 

beställs i separat ordning.   

Arvoden, kostnader och 

fakturering 

Vårt arvode framgår av Er 

uppdragsbekräftelse. Alla arvodesbelopp 

anges exklusive mervärdesskatt. Särskild 

ersättning utgår för utlägg och kostnader 

(självkostnad) vilka hör samman med 

Uppdragets utförande, till exempel kostnader 

för databassökningar samt rese- och 

traktamentskostnader. 

Vi fakturerar er månadsvis med en 

betalningsfrist på 30 dagar om inte annat är 

överenskommet. Vid utebliven betalning 

debiteras dröjsmålsränta på utestående 

belopp enligt räntelagen. 

Personuppgifter 

Inför antagandet av och med anledning av 

Uppdraget kan vi komma att insamla, använda, 

överföra, lagra eller på annat sätt behandla 

information som kan avse en identifierad eller 

identifierbar fysisk person i de jurisdiktioner de 

bedriver verksamhet. Vi åtar sig att behandla 

personuppgifter i enlighet med de krav som 

följer av gällande rätt. 

Sekretess 

Stellia förbinder sig att inte för tredje man 

avslöja det som anförtrotts Stellia inom ramen 

för Uppdraget eller som Stellia i samband med 

Uppdraget fått kännedom om. Undantag från 

sekretessåtagandet gäller om ni samtyckt 

därtill eller laglig skyldighet att lämna 

upplysning föreligger. Undantag gäller vidare i 

den mån yppandet är nödvändigt för att Stellia 
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skall kunna värja sig mot klander från er sida 

eller hävda befogat ersättningsanspråk 

avseende Uppdraget.  

Om vi i Uppdraget, efter samråd med er, anlitar 

eller samarbetar med andra rådgivare har vi 

rätt att lämna ut material som vi anser kan vara 

relevant för att rådgivaren ska kunna utföra 

tjänsten. 

Intressekonflikter 

Stellia får inte anta uppdrag från annan om 

det i förhållande till Uppdraget föreligger en 

intressekonflikt eller beaktansvärd risk för 

sådan. För ledning avseende vad som utgör en 

intressekonflikt hänvisas till Advokat-

samfundets regler om god advokatsed, avsnitt 

3.2.   

Ansvarsbegränsning 

Stellia ansvarar inte för indirekta skador, såsom 

utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader 

för anlitande av annan konsult, kostnader för 

utrustning och liknande kostnader eller 

förluster. Stellias skadeståndsansvar vid 

kontraktsbrott är, om inte uppsåt eller grov 

oaktsamhet kan läggas Stellia till last, 

begränsat till 1 000 000 kronor. 

Stellia har för verksamheten anpassad 

ansvarsförsäkring. 

Stellia ansvarar inte för skada som uppkommit 

till följd av omständigheter utanför vår kontroll 

som vi skäligen inte kunde ha räknat med vid 

tidpunkten för uppdragets antagande och vars 

följder vi inte heller skäligen kunde ha undvikit 

eller övervunnit.  

Stellia är befriad från påföljd för underlåtenhet 

att fullgöra Uppdraget vid sjukdom eller annan 

nedsättning av arbetsförmåga hos den jurist 

som utför Uppdraget. 

För att framställa krav ber vi er skriftligen 

redogöra för det påstådda felet, försummelsen 

eller kontraktsbrottet och den förväntade 

skadan. Kravet ska, för att kunna göras 

gällande, framställas inom skälig tid men inte 

senare än sex månader efter den tidpunkt då ni 

fått kännedom (eller borde ha fått kännedom) 

om såväl skadan som att den kan ha föranletts 

av vårt agerande. 

Ändringar 

Dessa villkor kan komma att ändras. Den 

senaste versionen finns alltid på vår webbsida, 

www.stellia.se. Ändringar i villkoren gäller 

endast för de uppdrag som påbörjas efter det 

att den ändrade versionen lagts ut på vår 

webbsida. 

 

 

 

 


