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Tvisteløsning  

Dersom du eller din bedrift blir part i en 

konflikt eller rettssak om avtaler, 

pengekrav, aksjonærrettigheter, 

selskapsrettslige - eller skattemessige 

forhold, er det viktig å få løst konflikten 

på en måte som ivaretar dine interesser 

kommersielt og rettslig på en god måte. 

Å finne gode strategier og 

hensiktsmessige løsninger, krever 

praktisk erfaring med de rettslige - og 

forretningsmessige sidene sakene reiser.   

Vi arbeider alltid for å finne løsninger 

som gir minst mulig belastning for våre 

klienter, og vi legger stor vekt å anvende 

de riktige advokatene til ulike prosesser. 

Dette slik at ressursbruken blir effektiv 

og du som klient kommer raskest mulig 

til målet. 

Hvis konflikten ikke lar seg løse i 

minnelighet, blir det ekstra viktig at bevis 

og rettkildemateriale gjennomgås i detalj, 

analyseres og anvendes effektivt. Dette 

slik at de faktiske og juridiske 

argumentene som taler for din sak 

kommer tydelig frem, hvorpå anførsler og 

påstander fremstår som troverdige og 

korrekte. Å lykkes med dette vil ofte være 

avgjørende for hvorvidt det oppnås et 

godt resultat ved domsavsigelse.   

Våre forretningsadvokater har solid og 

omfattende kompetanse innen generell 

og spesialisert forretningsjus, og vi har 

betydelig erfaring med kommersiell 

tvisteløsning og prosedyre for 

domstolene. Vår kompetanse og erfaring 

gir godt grunnlag for å finne 

hensiktsmessige løsninger, og vi ivaretar 

dine interesser i forhandlinger, og ved 

prosedyre for domstolene.  

 

 

 

Å finne gode strategier og hensiktsmessige løsninger ved tvister og 

konflikter, krever praktisk erfaring med de rettslige- og 

forretningsmessige sidene sakene reiser. 

 

TEMA:  

TVISTELØSNING 
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