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Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa 

Roschier är en av Nordens ledande advokatbyråer och känd för sin långa erfarenhet av stora 
och komplexa internationella uppdrag. Våra klienter består av ledande svenska, finska och 
internationella företag, finansiella institutioner, försäkringsbolag, investmentbolag, 
riskkapitalbolag och andra privata företag med internationell verksamhet samt den offentliga 
sektorn. Vi är huvudrådgivare åt många av de Fortune 500-företagen som verkar i Norden. 

Roschier grundades 1936 och har idag en solid position i regionen med kontor i Stockholm och 
Helsingfors. Vi är marknadsledande i Finland och har, sedan vi öppnade ett kontor i Stockholm 
2005, etablerat oss som en av de ledande aktörerna även på den svenska marknaden. Byrån 
sysselsätter för närvarande 300 jurister och övriga specialister, varav 43 är delägare. 

Roschiers verksamhet fokuserar på följande praktikområden: 

▪ M&A, bank och finans: stora företagsförvärv och finansieringsuppdrag inom norra 
Europa. Roschier medverkar regelbundet i de mest betydande förvärven i regionen. 

▪ Bolagsrådgivning med inriktning på framtida utmaningar och riskhantering i publika 
bolag 

▪ Tvistlösning: stora kommersiella tvister med särskild betoning på internationella 
skiljeförfaranden och komplicerade kommersiella processer. Roschiers 
tvistlösningsenhet är en av Nordens största. 
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et • En av Nordens ledande advokatbyråer

• Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella 
rankingpublikationer

• Medverkar regelbundet i de mest betydande förvärven i regionen

• Kontor i Stockholm och Helsingfors

• Grundades 1936

• Cirka 525 medarbetare, varav 300 jurister och övriga specialister och 
därbland 43 delägare

• Omsättning 120 MEUR (bokslutsår 06/2018-05/2019)

• Finsk medlem i Lex Mundi, världens ledande nätverk av 
advokatbyråer i mer än 100 jurisdiktioner

• Roschiers miljö- och hållbarhetsarbete är certifierat enligt 
miljöledningssystemet ISO 14001
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▪ Immaterialrätt, IT och telekom inklusive stora patent- och övriga immaterialrättsliga 
tvister 

▪ EU och konkurrensrätt: bland annat ärenden i samband med tillsyn över företagsförvärv, 
övervakning av kartellförbud samt övervakning av missbruk av dominerande 
marknadsställning både på nationell och EU-nivå 

▪ Övriga juridiska tjänster inkluderar till exempel arbetsrätt, fastighetsrätt, skatterätt och 
rekonstruktion 

 

Transaktioner av betydelse 

Roschier medverkar regelbundet i de mest betydande förvärven i regionen och omnämns 
genomgående som en av de främsta affärsjuridiska byråerna i Norden i sammanställningar över 
genomförda transaktioner som regelbundet publiceras av bland annat Mergermarket, Thomson 
Reuters och Bloomberg. 

 

Internationellt erkänd 

Roschier uppmärksammas för sitt högkvalitativa arbete inom komplexa internationella uppdrag 
av ansedda internationella rankingpublikationer såsom Chambers Europe och The Legal 500. De 
av rankingpublikationerna publicerade översikterna bygger på oberoende undersökningar och 
används i stor omfattning av advokater och bolagsjurister som letar efter samarbetspartners.  

Roschier har flera år i rad placerat sig bland de främsta advokatbyråerna i Sverige och Finland i 
Kantar Sifo Prosperas oberoende undersökningar av advokatbranschen. I den senaste 
undersökningen som publicerades 2019 fick Roschier marknadens bästa helhetsvitsord i Finland. 
I motsvarande undersökning av den svenska marknaden placerade sig Roschier också bland de 
tre främsta advokatbyråerna i Sverige, vilket bekräftar byråns starka ställning på 
advokatmarknaden i Norden. 

 

 

   

 



  4 (6) 

 

Utmärkelser och priser 

• Benchmark Litigation Europe Awards, the Firm of the Year for Sweden 2019 

• Global IP Awards, Trademark Litigation Firm of the Year for Finland in 2020, Patent 
Litigation Firm of the Year for Finland in 2019 and Trademark Prosecution Firm of the 
Year for Finland in 2019 

• Who’s Who Legal Awards - Law Firm of the Year for Finland 2019-2006  

• Chambers Europe Awards, Finnish Law Firm of the Year 2018, 2015 

• International Financial Law Review - IFLR Awards, Law Firm of the Year for Finland 2018, 
2017, 2016, 2014, 2012, 2010, 2009, 2007, 2005, 2004 

• International Tax Review – European Tax Awards, Tax Firm of the Year for Finland 2018, 
2017, 2016, 2015, 2010, 2006, 2005 

• Managing Intellectual Property Global Awards - IP Firm of the Year for Finland 2016, 
2015, 2014, 2012, 2009, 2008, 2007 

• Mergermarket European M&A Awards, Legal Adviser of the Year for Finland 2015, 2013 

• The Lawyer European Awards 2015 - Law Firm of the Year: The Nordics 

• International Tax Review – European Tax Awards, Tax Firm of the Year for Sweden 2014  

• The American Lawyer Global Legal Awards 2014: M&A Deal of the Year – Europe/Finland  

• Chambers Europe Awards, Swedish Law Firm of the Year 2013 

• International Financial Law Review - IFLR Awards, Law Firm of the Year for Sweden 2013  

• International Law Office, Client Choice for Finland 2010, 2007, 2006  

• International Financial Law Review - IFLR Awards, M&A Deal of the Year 2009 

• TopLegal International – International Office of the Year 2009 (Roschier Stockholm 
office) 

 

Sagt om Roschier. Röster från den internationella arenan* 

“Byrån är mitt förstahandsval – teamets rådgivning är alltid ändamålsenlig och relevant”.  
– Chambers Europe (Capital Markets) 

“Rådgivningen är 'i toppklass' och 'i nivå med ledande internationella byråer’”.  – The Legal 500 
(Corporate and M&A) 

“Servicen från denna byrå är exceptionell. ‘Utöver det immaterialrättsliga arbetet bistår de oss 
till exempel med mediafrågor. De är en nära samarbetspartner som vi kan diskutera våra idéer 
med’”. – Managing Intellectual Property 

“Roschiers erfarna team är svårslaget – ‘bästa valet för stora, komplexa transaktioner’, säger 

klienter.”  – The Legal 500 (Real Estate and Construction) 
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“Allt som allt – strålande! Snabb återkoppling och enastående analyser som är relevanta i alla 
hänseenden”. – Chambers Europe (Banking & Finance) 

 
* citaten är inofficiella översättningar från engelska 

Besök vår hemsida www.roschier.com för mer information om oss, vårt serviceutbud och våra 
internationella nätverk.  
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Kontaktpersoner 

 

  

Mikko Manner 
Managing Partner 

CV 

Tel. +350 400 747 747 
mikko.manner@roschier.com 

 

Pontus Enquist 
Ansvarig delägare för Stockholmskontoret 

CV 

Tel. +46 72 700 46 03 
pontus.enquist@roschier.com 

 

 

 

Malin Pettersson 
Chief Marketing Officer 

CV 

Tel. +358 20 506 6702 
malin.pettersson@roschier.com 

 

 

 
 

Roschier – your law firm when it matters 
 

Finland | Sweden 

www.roschier.com 
 

  

 

https://www.roschier.com/people/mikko-manner
https://www.roschier.com/people/pontus-enquist
https://www.roschier.com/people/pontus-enquist
http://www.roschier.com/people/malin-pettersson

