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 Allmänna uppdragsvillkor (2020:1) 
 
 

 
1. Inledning och uppdragets omfattning 

 
Dessa allmänna uppdragsvillkor äger tillämpning på och omfattar all rådgivning och 
tjänster som vi, Advokatfirman Titov & Parters KB (nedan Titov & Partners), 
tillhandahåller våra klienter i varje specifikt uppdrag. Er förbindelse är med enbart med 
Titov & Partners och inte med någon annan, nu eller tidigare, närstående eller anknuten 
juridisk eller fysisk person. De allmänna uppdragsvillkoren gäller även om uppdraget 
omfattar rådgivning i olika rättsområden, i olika delar av en transaktion, tvist eller annan 
slags rådgivning, och även om rådgivningen inbegriper andra fysiska och juridiska 
personer. Normalt beskrivs uppdraget i en särskild Uppdragsbekräftelse. Omfattningen 
av varje uppdrag kan komma att förändras vartefter uppdraget fullgörs. 
 
De råd vi lämnar avser enbart rättsläget i Sverige vid den tidpunkt rådet ges eller vid den 
tidpunkt som annars framgår av tillhandahållandet. 
 
 

2. Identitetskontroll; misstanke om penningtvätt eller finansiering av 
terrorism 

 
Titov & Partners omfattas av lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och 
finansiering av terrorism vilket innebär att Titov & Partners är skyldig att begära in 
giltiga identitetshandlingar m.m. enligt lagens föreskrifter.  
 
Vi är enligt lag skyldiga att anmäla misstankar om penningtvätt eller 
terrorismfinansiering till Finanspolisen. Vi är också enligt lag förhindrade att underrätta 
er om att sådana misstankar föreligger och huruvida sådana misstankar har anmälts eller 
kan komma att anmälas. 
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3. Angivande av VAT-nummer till Skatteverket 
 
När vi tillhandahåller tjänster till klient inom EU:s mervärdesskatteområde, och då inte 
debiterar svensk mervärdesskatt, är vi skyldiga att till Skatteverket ange klientens VAT-
nummer och värdet på de tillhandahållna tjänsterna i en periodisk sammanställning.   
 
 

4. Marknadsmissbrukdirektivet 
 
 
Om ni är en emittent som omfattas av skyldighet att upprätta en s.k. insiderförteckning 
enligt artikel 18 i EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU) och vi genom vårt 
uppdrag får tillgång till insiderinformation rörande er eller era finansiella instrument 
kommer vi, under förutsättning att vi underrättas enligt nedan, att upprätta en 
insiderförteckning över de anställda av, och anknutna till, Titov & Partners som har 
tillgång till sådan insiderinformation. Genom att anlita Titov & Partners anses ni ha 
samtyckt till att, i tillämpliga fall, omedelbart underrätta oss så snart ni bedömer att viss 
information som vi har tillgång till utgör insiderinformation med avseende på av er 
utgivna finansiella instrument eller relaterade finansiella derivatinstrument. Om annat 
inte avtalas kommer vi inte att, i andra situationer än som ovan anges, föra en 
förteckning över de anställda av, och anknutna till, Titov & Partners som har tillgång till 
viss information om ett uppdrag för er. Vår förteckning kommer inte innehålla 
information om andra personer med tillgång till insiderinformation än sådana personer 
som är anställda av, eller anknutna till, Titov & Partners. 
 
 

5. Intressekonflikter och sekretess 
 
All information som vi erhåller i uppdraget från er, och som är icke-offentlig, kommer vi 
att behandla som strikt konfidentiell. Enligt vägledande regler för god advokatsed har vi 
tystnadsplikt avseende er och alla era affärsangelägenheter. Detta gäller inte om ni 
instruerar oss att lämna ut uppgifter, eller om lag eller domstolsbeslut kräver att 
uppgifterna lämnas ut.  
 
Om vi inom ramen för uppdraget samarbetar med annan rådgivare eller fackman har vi 
dock rätt att lämna ut sådan information som kan vara relevant för uppdragets 
fullgörande.  
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6. Kommunikation 
 
Kommunikationen med er kommer att ske via e-post och internet även om det innebär 
vissa säkerhetsrisker. Om ni vill att kommunikationen ska ske på något särskilt sätt ber 
vi er informera om oss om det. Vi påtar oss inget ansvar för skador som kan uppkomma 
till följd av vår kommunikation med er.  
 
Våra spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller förhindra att e-post från er kommer 
fram till oss och ni bör därför följa upp att viktiga meddelanden har nått fram till den 
rätte mottagaren.  
 
  

7. Immateriella rättigheter 
 
Alla rättigheter, såsom upphovsrätt och andra immateriella rättigheter, till våra 
arbetsresultat och råd tillhör oss. Ni har rätt att använda dessa för de ändamål för vilka 
de har tillhandahållits er.  
 
Våra råd och annat arbetsresultat får inte, om inte annat överenskommits, ges allmän 
spridning eller användas i marknadsföringssyfte. 
 
 

8. Uppdragsreferens 
 
I samband med att en transaktion eller annat uppdrag har blivit allmänt känd får vi i vår 
marknadsföring lämna kortfattad information om vårt deltagande i uppdraget om andra 
redan allmänt kända uppgifter. Vi kan således använda dessa uppgifter bland annat 
genom referens till uppdraget i offerter, på vår hemsida, i sociala medier och i 
information till rankinginstitut/-publikationer.   
 
 

9. Feedback 
 
För att säkerställa att vi hela tiden håller högsta möjliga kvalitet på de 
rådgivningstjänster vi tillhandahåller ser vi positivt på om ni vill genomföra ett 
feedbackmöte med oss. 
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10.  Rättsskydd vid tvister 
 
Om ni har en rättsskyddsförsäkring finns möjlighet att, vid vissa tvister, ert 
försäkringsbolag delvis kan ersätta er för kostnader för juridiskt ombud och andra 
rättegångskostnader. Om Ni vill att vi ska medverka till att ta rättsskyddsförsäkringen i 
anspråk, måste Ni tillhandahålla oss uppgift om försäkringsbolag och 
försäkringsnummer. 
 
 

11. Arvode, utlägg och fakturering 
 
Vi har rätt att debitera Er ett arvode som är skäligt med beaktande av uppdragets art och 
omfattning (svårighetsgrad och betydelse, krav på snabbhet, advokatens skicklighet och 
arbetets resultat). Om inget annat avtalats fakturerar vi normalt månadsvis för utfört 
arbete. Arvodet kan komma att faktureras som delarvode eller arvodesbelopp à conto. 
Uppdragets karaktär och omfattning kan motivera en annan faktureringsrutin och vi 
kommer då att fakturera på ett sätt som vi bedömer lämpligt för uppdraget. Med 
beaktande av god advokatsed har vi också rätt till skäligt förskott på arvode och utlägg. 
 
Saknar faktura bestämd förfallodag ska betalning erläggas senast 30 dagar från det 
fakturan avsänts eller krav på betalning annars framställts. Vid utebliven betalning utgår 
dröjsmålsränta enligt lag. 
 
För det fall att Ni ej betalar fakturan förbehåller vi oss rätten att avsäga oss uppdraget. 
 
Om Ni beviljas rättsskydd i ärendet kommer vi antingen att begära ersättning från 
försäkringsbolaget efter ärendets avslut eller, för det fall ärendet drar ut på tiden, under 
ärendets gång. Eventuellt rättsskydd påverkar inte Er betalningsskyldighet mot Titov & 
Partners.  
 
Om den ersättning som Ni kan komma att erhålla via eventuell rättsskyddsförsäkring 
skulle motsvara en lägre timtaxa, eller totalbelopp, än vårt arvode är Ni skyldig att själv 
svara för och erlägga mellanskillnaden till Titov & Partners.  
 
Om domstol, eller i förekommande fall annan myndighet, i tvister och andra 
förfaranden, skulle besluta om ersättning för rättegångskostnader med ett lägre belopp än 
vad ni har erlagt till oss som arvode innebär det inte att ni har rätt till återbetalning av 
erlagda arvoden, eller att ni inte är skyldig att erlägga tillkommande arvoden för 
tillhandahållna tjänster.  
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Vid förskottsbetalning deponeras medlen på ett klientmedelskonto i enlighet med god 
advokatsed och hålls avskilda från våra egna medel. Deponerade medel på 
klientmedelskontot får vi använda för att betala våra fakturor. 
 
 

12. Andra rådgivare och fackmän 
 

Uppdraget kan innebära att även andra rådgivare och fackmän behöver biträda er och vi 
bistår er i sådana fall med att rekommendera lämpliga rådgivare. Vi kan också bistå er 
med att informera sådana rådgivare och för er räkning träffa erforderliga avtal med 
dessa, liksom att instruera rådgivarna och fackmännen i den utsträckning som krävs. När 
ni lämnar oss fullmakt att för er räkning kontraktera andra rådgivare och fackmän 
innebär det också att ni ger oss befogenhet att för er räkning godta begränsning av deras 
ansvar. Ni har också alltid ansvaret att betala sådana rådgivares och fackmäns arvoden 
och utlägg, oberoende av om dessa arvoden och utlägg faktureras direkt till er eller till 
oss. Sådana andra rådgivare och fackmän är alltid oberoende i förhållande till oss och vi 
tar inget ansvar för andra rådgivares och fackmäns rådgivning till er, oavsett om vi har 
rekommenderat dessa och medverkat till att ni anlitat de andra rådgivarna och 
fackmännen.  
 
 

13.  Kontaktperson på byrån och klagomålshantering 
 
Vi vill säkerställa att ni är nöjd med våra tjänster och att de uppfyller era förväntningar. 
Om ni, av något skäl, är missnöjd eller har klagomål ska ni i första hand underrätta 
klientansvarig eller ärendeansvarig så snart som möjligt. Alternativt kan ni också 
kontakta vår managing partner på managing.partner@titovlaw.se. På er begäran kommer 
managing partner tillsammans med vår kvalitets- och riskansvarige advokat att utreda ert 
klagomål och försöka besvara de frågor som ni kan ha.  
 
Krav som har samband med rådgivning som någon inom Titov & Partners har lämnat 
ska framställas till managing partner så snart som ni har blivit medveten om de 
omständigheter på vilka kravet grundas. Krav får inte framställas senare än sex månader 
efter det tidigaste av (i) den dag då den sista fakturan utställdes för det uppdrag som 
kravet avser och (ii) den dag då de aktuella omständigheterna var kända för er eller, efter 
rimlig efterforskning, kunde ha blivit kända för er. Inte under några omständigheter kan 
ett krav framställas senare än tio år efter det att den rådgivning som kravet avser 
lämnades. 
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14. Ansvarsförsäkring  

 
För vår verksamhet har vi en anpassad ansvarsförsäkring i tillägg till Sveriges 
Advokatsamfunds obligatoriska ansvarsförsäkring. 
 
 

15.  Ansvarsbegränsning 
 
Er förbindelse är med Titov & Partners endast och inte med någon annan till Titov & 
Partners närstående, eller anknuten, juridisk eller fysisk person. Således kan ingen annan 
än Titov & Partners hållas ansvarig för de tjänster som tillhandahålls och således har 
ingen fysisk eller juridisk person som är eller har varit närstående, eller är eller har varit 
anknuten till Titov & Partners något individuellt ansvar gentemot er. Detta gäller 
oberoende av om ni uttryckligen eller underförstått har önskat att en viss eller vissa 
advokater/jurister ska utföra uppdraget. 
 
Titov & Partners ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av Titov & 
Partners genom fel eller försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret ska vara 
begränsat till trettio (30) miljoner kronor. Ansvaret kan enbart göras gällande i 
förhållande till Titov & Partners, och inte gentemot någon annan fysisk eller juridisk 
person som är, eller har varit, närstående eller anknuten till Titov & Partners.  
 
Utan att begränsa allmängiltigheten i det föregående ska dessa allmänna 
uppdragsvillkor, och eventuella särskilda villkor, gälla till förmån för varje till Titov & 
Partners nu eller tidigare närstående, eller nu eller tidigare anknuten, juridisk eller fysisk 
person (exempelvis aktieägare, verkställande direktör, styrelseledamot, anställd eller 
konsult). Beloppsmässiga begränsningar gäller då för Titov & Partners och nu eller 
tidigare närstående, och nu eller tidigare anknutna, juridiska och fysiska personer som 
om de gemensamt vore en person. 
 
Vi är inte ansvariga gentemot er för de råd som givits och de uppdragsresultat som vi 
tillhandahållit om dessa används för annat ändamål än för vilka de tillhandahållits. 
 
Vi är inte ansvariga för förlust eller skada på grund av att ni som en följd av våra råd och 
arbetsresultat påförs, eller riskerar att påföras, skatter och skattetillägg, såvida inte vårt 
uppdrag uttryckligen avser skatterådgivning. 
 
Vårt ansvar gentemot er reduceras med belopp som ni kan erhålla från en försäkring, 
avtal, skadeslöshetsförbindelse, eller motsvarande.  
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16. Uppsägning och frånträdande 

 
Ni kan när som helst säga upp vårt uppdrag. Av lag och god advokatsed följer i vilka fall 
vi har rätt att, och i förekommande fall skyldighet att, frånträda uppdraget. Om ni säger 
upp uppdraget eller om vi frånträder uppdraget är ni skyldig att erlägga arvode för vårt 
arbete, utlägg och kostnader som vi har haft i enlighet med dessa allmänna villkor.  
 
 

17. Ändringar  
 
Dessa allmänna uppdragsvillkor kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste 
versionen av de allmänna villkoren finns publicerad på vår hemsida: www.titovlaw.se.  
 
 

18. Språkversioner 
 
Dessa allmänna villkor finns i en version på svenska och i en version på engelska. För 
klienter med hemvist utanför Sverige gäller enbart den engelska versionen. Den svenska 
versionen gäller enbart för klienter med hemvist i Sverige. 
 
 

19. Medlemskap i internationella nätverk 
 
Titov & Partners är en fristående medlemsbyrå i Alliott Global Alliance, ett 
internationellt samarbete mellan redovisnings-, advokat- och specialistbyråer. Alliott 
Global Alliance och dess medlemsbyråer är självständiga i förhållande till varandra. 
Medlemskap innebär inte att byråerna ska ses som del av en koncern, ett partnerskap 
eller motsvarande struktur. Ingen medlemsbyrå har inom ramen för samarbetet rätt att 
ålägga Alliott Global Alliance eller någon annan medlemsbyrå i Alliott Global Alliance 
några förpliktelser. På samma grunder har varken Alliott Global Alliance eller annan 
medlemsbyrå rätt att ålägga Titov & Partners förpliktelser. 
 
Alla medlemmar i Alliott Global Alliance är fristående byråer och beslutar därför 
självmant vilka uppdrag och klienter som ska åtagas. I samband med uppdrag kan Titov 
& Partners söka råd av, eller rekommendera kontakt med, andra medlemsbyråer i Alliott 
Global Alliance. Alliott Global Alliance och dess medlemsbyråer ansvarar inte för 
rådgivning från Titov & Partners eller annan medlemsbyrå som konsulterats. Titov & 
Partners ansvarar därför inte heller för rådgivning från annan medlemsbyrå i Alliott 
Group Alliance, även om denna medlemsbyrå konsulterats eller rekommenderats av 
Titov & Partners. 

http://www.titovlaw.se/
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20. Behandling av personuppgifter 
 
Titov & Partners behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag och föreskrifter, 
se närmare i Titov & Partners Integritetspolicy som finns på hemsidan: 
https://www.titovlaw.se. 
 
 

21. Tvistelösning 
 
Tvister med anledning av Uppdragsavtalet och dessa allmänna uppdragsvillkor ska 
avgöras av svensk allmän domstol. 
 
När det gäller tvister mellan konsument och advokat på advokatbyrån eller med Titov & 
Partners har ni rätt att få saken prövad av Sveriges Advokatsamfunds 
konsumenttvistnämnd, Box 27321, 102 54 Stockholm; 
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden. För att ni ska anses vara konsument 
krävs att ni inte agerar som näringsidkare. 
 
 
 

22. Tillämplig lag 
 
Uppdragsbekräftelsen och dessa allmänna uppdragsvillkor, liksom frågor hänförliga till 
dessa villkor och till uppdraget ska vara underkastat och tolkas i enlighet med svensk 
materiell rätt. 
 

_______________________ 
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