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Fler medlemsförmåner
– kvalitetsservice i juridiska frågor

Ett nytt samarbetsavtal mellan Movex
användarförening och adLegus AB är
underskrivet. För dig som är medlem i
MAF innebär det en förmånlig tjänst i
frågor av juridisk karaktär. Att Johanna
Albihn, vd på adLegus, har åtta års
erfarenhet som bolagsjurist på Lawson
möjliggör både professionell och kostnadseffektiv service.

Många medlemsföretag har behov av men inte
ekonomiskt utrymme att anställa en bolagsjurist. Dessutom ökar de legala kraven med
omfattande avtal, regler och nya direktiv.
Nu skapar MAF en bra ingång till en extern
bolagsjurist när det väl behövs.
Upplägget är att medlemsföretag får
femton minuters kostnadsfri rådgivning med
adLegus AB. Därefter debiteras ett rabatterat arvode. Frekvent återkommande frågeställningar planeras att läggas ut på MAFs
hemsida och förhoppningsvis kommer en

juridik-spalt att presenteras i medlemstidningen framöver.
– Vi hoppas och tror att tjänsten blir uppskattad. Johanna Albihn är en erfaren och
kunnig jurist avseende problem och tvister
som kan dyka upp hos våra medlemsföretag,
säger Roland Kvillborn, initiativtagare och
vd på MAF.
adLegus AB grundades i fjol och ägs och drivs
av Johanna Albihn. Bolagets affärsidé är att
vara en extern bolagsjuristfunktion. Johanna

Johanna Albihn

• Gedigen bolagsjuridisk erfarenhet från såväl affärsjuridisk
rådgivning och avtalsförhandling
som styrelsearbete i både noterade och mindre bolag.
• 1994 -1999 Svenska Trävaruexportföreningen, bolagsjurist
• 1999-2000 Icon Medialab International AB (publ), bolagsjurist
• 2000-2001 Adcore AB (publ),
chefsjurist
• 2001-2009 anställd på Lawson
Software AB som bolags- och
chefsjurist. Startade adLegus
AB, Stockholm, förra året och är
nu aktuell som samarbetspartner till MAF i juridiska frågor.
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arbetade 2001-2009 som bolags- och chefsjurist på Lawson Software AB.
– Vi vänder oss till företag med behov
av legala tjänster som kanske idag har
stora kostnader för juridiskt arbete utlagt
på advokatbyrå eller kanske tillfälligt har
behov av att förstärka sin bolagsjuristavdelning. Jag ser verkligen fram mot att knyta
nya kontakter och hjälpa företag inom M3/
Movex-sfären, meddelar Johanna.
Bolagsjuridiken kan vara betungande för många
företag där en bolagsjurist saknas. Programvaruavtal, licensvillkor och lagändringar
inom juridiken kräver resurser. Samarbetet
mellan MAF och adLegus syftar till att
erbjuda medlemsföretagen en kostnadseffektiv och branschkunnig juristkompetens.
– adLegus sköter den löpande bolagsjuridiken såsom en anställd bolagsjurist skulle
ha gjort med den skillnaden att företaget
bara betalar för den tid och kompetens man
vid varje tidpunkt har behov av. MAFs medlemsrabatt och min erfarenhet från Lawson
gynnar alla parter, säger Johanna.
– Kunskap är styrka, Johannas kompetens
och medverkan i juridiska jämkningsfrågor
mellan USA och Sverige ska stärka våra
medlemmar. Samarbete ska resultera i en
kostnadseffektiv juridisk problemlösning,
avrundar Roland.
På MAFs hemsida www.movex.org finner
du avtalets innebörd och kontaktinfo till
Johanna. n
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