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Vi är måna om att alla
som jobbar hos oss ska
känna sig delaktiga i vår
gemensamma värdegrund,
säger Niclas Lifsten
Tillämpar true partnership fullt ut
–En av våra främsta konkurrensfördelar är
att vi kombinerar specialistkompetens med
erfarenhet och branschkunnande. Vi drivs
av att skapa affärsnytta och mervärde hos
kunden. Vi har korta beslutsvägar, arbetar
jämställt, hållbart och låter våra medarbetare vara med och påverka organisationens arbetssätt och kultur. Vi tillämpar fullt
ut true partnership, byråns värderingar och
arbetssätt, säger Liselott Fröstad.
–Vi ser tydliga fördelar med vår affärsinriktning och kommer därför att hålla oss
till vår nisch även framöver. Vårt mål är
att fortsätta tillväxten och att på sikt vara
uppemot tjugofem till trettio medarbetare.
Men viktigare än att växa snabbt är att
knyta till sig rätt personer till vårt lagbygge.
Vi är måna om att alla som jobbar hos oss
ska känna sig delaktiga i vår gemensamma
värdegrund, säger Niclas Lifsten.
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OM BRICK ADVOKAT

Brick Advokat, en affärsjuridisk byrå
med flygande start

Brick Advokat är en modern affärsjuridisk
byrå med specialistkompetens inom entreprenad, fastighetstransaktioner, kommersiell hyresrätt, offentlig upphandling samt
tvistelösning och process. Brick Advokat
etablerades i januari 2020 och består av
sexton medarbetare. Byrån har kontor i
centrala Stockholm.

Niclas Lifsten
Utbildning: Jur. kand.
Familj: Fru och tre barn
Drivkraft: Att leverera bra resultat
Fritidsintressen: Familj och träning

Liselott Fröstad
Utbildning: Jur. kand.
Familj: Sambo och två barn
Drivkraft: Problemlösning
Fritidsintressen: Skidåkning och familj

Brick Advokat är en nystartad affärsjuridisk byrå som etablerades i januari 2020. Byrån är inriktad mot
fastighetsbranschen med spetskompetens inom entreprenadrätt, fastighetstransaktioner, kommersiell
hyresrätt, offentlig upphandling och tvistlösning. Byrån har fått en rivstart och har varit lönsam från dag ett.
–Byråns verksamhet är tydligt värdegrundsstyrd. Vi är övertygade om att våra klienter
får bästa möjliga hjälp om byrån drivs utifrån ett lagarbete där ärendet handläggs
av den som är bäst lämpad. Det är vårt
gemensamma ansvar att ta hand om alla
klienter oavsett vem det är som har den initiala kontakten för att ge bästa kvalitet och
ekonomiskt resultat. Vi tror också att det är
det mest hållbara sättet att jobba på för att
få behålla vår duktiga medarbetare, säger
Liselott Fröstad, grundare och partner på
Brick Advokat.
–Vid starten i vintras var vi tio medarbetare men under året har vi vuxit till sexton medarbetare. Några av de rekryteringar
vi gjort har varit strategiskt viktiga för byråns
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fortsatta utveckling såsom rekryteringarna
av Louise Bjärgård som ny delägare med
specialistkompetens inom fastighetstransaktioner och Pernilla Rasiwala med senior
kompetens inom offentlig upphandling.
Genom dessa rekryteringar har vi utökat
och förstärkt våra verksamhetsområden.
Nu har vi ett heltäckande erbjudande till
aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen,
säger Niclas Lifsten, styrelseordförande och
partner på Brick Advokat.
Annorlunda organisationsmodell ger
fullt juridiskt fokus
Byrån har medvetet valt att inte ha någon
Managing Partner, utan har istället rekryterat en COO som inte är jurist och som

fokuserar på uppdraget att sköta den löpande driften av verksamheten. Det ger
delägarna möjlighet att ägna sig helhjärtat
åt arbetet mot klienter.
–Vår affärsidé är att tillhandahålla juridisk rådgivning av toppkvalité - med högsta service och initierad branschkunskap
- till företag verksamma inom bygg- och
fastighetssektorn. Vårt erbjudande täcker
in alla skeden av en fastighets livscykel.
När fastigheten skapas, bebyggs hyrs ut och
säljs. Våra klienter består huvudsakligen av
byggbolag och stora fastighetsägare, såsom
fastighetsbolag, institutionella ägare och
investerare, säger Niclas Lifsten.
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Building better business.
Brick by Brick.
Brick Advokat är en modern affärsjuridisk byrå med mångårig kunskap inom
entreprenadrätt, fastighetsrätt, transaktioner, offentlig upphandling samt
tvistelösning och process.
Juridiken och vårt arbete ska fungera som en solid och pålitlig byggsten.
Vi hjälper våra klienter att bygga goda affärer.
www.brickadvokat.se
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