
Allt du behöver veta om 
PwC:s tjänst Legal Checkup

Med PwC:s tjänst Legal Checkup får ni fördjupad förståelse för 
villkoren i era viktigaste avtal och proaktiva råd kring hur ni ska arbeta 
framåt för att förhindra att kostsamma problem uppstår.   

Så berörs du som ägare
Att ha full kontroll över företagets interna och 
externa avtal är utmanande. De är många, olika 
och ofta svårtolkade. En del är lagstadgade 
medan andra är frivilliga. Ibland kan det saknas 
avtal som man borde ha. Otydliga avtalsvillkor 
leder i många fall till att företag inte känner till 
vilka rättigheter och skyldigheter de har, vilket 
i sin tur kan leda till ekonomiska konsekvenser, 
skadat förtroende och tvister med såväl personal 
som externa intressenter.

Skapa kontroll genom att:
•	 se över avtalsvillkoren
•	 använd skriftliga avtal
•	 se upp med standardavtal
•	 ta reda på de största riskerna i era avtal.

Legal Checkup

Så här går det till
PwC:s jurister skickar en enkät med enkla 
frågor om verksamheten och om vilka avtal 
ni har. Baserat på svaren kommer ni att få en 
rekommendation om vilka avtal som PwC ser 
behov av att granska. PwC kommer därefter att 
skicka en förfrågan om att få tillgång till dessa. 
Våra jurister ser över villkoren i avtalen som 
skickats in och sammanställer en rapport med 
åtgärdsplan som presenteras för er på ett möte.

Med tjänsten Legal Checkup får ni koll 
på samtliga avtal som finns eller borde 
finnas i verksamheten. Ni får förståelse 
för avtalsvillkoren och råd kring hur ni ska 
arbeta framåt. Genom att granska avtalen 
i dag undviker ni kostsamma problem i 
morgon. 

Välkommen att höra av dig!

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och affärsrådgivning, med 2 800 medarbetare och 33 kontor 
runt om i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa viktiga problem. Våra 45 000 kunder är såväl globala 
som svenska företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom den offentliga sektorn. Vi vägleder våra 
kunder och hjälper dem att uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i. 

PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 250 000 
medarbetare i 158 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara 
lösningar för våra kunder.
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För mer information, 
vänligen kontakta:
Anders Hejdeman
Tjänsteägare 
072-980 98 70 
anders.hejdeman@pwc.com

Läs mer: 
www.pwc.se/legal-checkup


