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UTVIDER: Therium, her ved Henrik A. Jensen, Henrik Berg, Trond A. Jacobsen og grunnlegger John Byrne. 
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til å lede Schjødts Ålesund-kontor.
– Lokale utfordringer krever lokale rådgivere, men da må man ha
lokale rådgivere med kapasitet og
kompetanse til å håndtere krevende
sakskompleks. Schjødt investerer i
Ålesund for å tilby slike tjenester og
ønsker å stoppe «lekkasjen» til Oslo
og Bergen, sier daglig leder Inger
Roll-Matthiesen.

SCHJØDTER ÅLESUNDSATSING: Stian Tennfjord er

ny partner. 
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Pindpointer satsing
Hammervold Pind fusjonerer
med Stavanger-baserte Ryger,
og ifølge dem selv et av landets
største fagmiljøer på eiendom
og entreprise.
– Blodet renner ikke lenger i
gatene i Stavanger, mange av de
nødvendige nedskjæringene og
omstillingene er gjort og vi gleder oss til å bidra med styrket
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«Skal gjøre gull av andres elendighet», skrev
Finansavisen 1. juni i år, da det ble kjent at
søksmålsfinansiereren Therium åpner kontor i Norge. Nå har selskapet også fått sin
første sak.
– Den gjelder en større tvist og et anerkjent advokatfirma i Oslo er involvert, er
det Henrik Berg i Therium kan røpe.
Finansavisen er kjent med at tvistens
verdi er på oppunder 200 millioner kroner.
Samtidig starter Therium-sfæren i Norge
med ATE-forsikring, som betyr at man kan
forsikre seg mot motpartens saksomkostninger hvis man taper. Tjenesten er viden
kjent i Storbritannia, og det er AmTrust Law
i London som tilbyr produktet, via det norske selskapet Legal Insurance Group AS.
I likhet med søksmålsfinansiering tilbys
forsikringen etter en helhetsvurdering av
saken.
Flere slike tilbud er i anmarsj. Nylig startet advokatfirmaet Indem med å tilby no
cure no pay – også for idømte omkostninger.

EY sist i køen

Storkamp i Ålesund
I 2012 brøt tre advokater ut fra
Schjødt for å starte eget firma,
Advisio. I år har de fått ytterligere
konkurranse fra Judicia, som er et
knippe advokater som har brutt ut
fra Steenstrup Stordrange. I tillegg
har Judicia inngått et strategisk
samarbeid med DLA Piper.
Nå får de ytterligere konkurranse. I september ble Stian
Tennfjord hentet fra Vard Group

I mål med
sitt første
søksmål

kompetanse i et av landets mest
spennende eiendomsmarked,
sier managing partner Anders
Pind (bildet).
Hammervold Pind har dermed 80 ansatte, hvorav 60 jurister, med mål om å passere 100 i
løpet av 2017.
Hvordan sies det ikke noe
om.

«Big four» – de fire store revisjonsselskapene – vil ha mer enn
bare skatt og avgiftsdelen av advokatmarkedet, og ruster opp
for å kunne tilby tjenester innenfor et bredere spekter.
Derfor må selskapene også fremstå mer som et advokatfirma utad, og tre av de fire store har nå modernisert
nettsidene sine slik at man kan finne alle advokatene som
jobber der, hvilke roller de har og hvilke fagområder de
jobber med.
PwC, KPMG og Deloitte har alle gjort det, men hos EY er
det fortsatt status quo.
– Vi kommer med ny nettside, som forhåpentligvis er
klar i løpet av november, sier managing partner Jane Wesenberg til Finansavisen Jus.

Berg mot Høyesterett
Borgar Høgetveit Berg var eneste reelle søker til den ledige
stillingen som dommer i Høyestererett. Berg har vært ansatt i Thommessen siden 2005 og partner siden 2008, og
jobber primært med tvisteløsning. Berg var innstilt som
nummer tre da Høyesterett ansatte to dommere tidligere
i år, men ligger nå an til å få dommerjobb likevel, etter at
Jens Edvin Skoghøy gir seg i jobben.
– Jeg ønsker ikke å kommentere dette før prosessen er
ferdig, sier Berg til Finansavisen.

