Är du redo för förändring?

Med VQ Legal får du ett modernt och kostnadseffektivt verktyg
för juridiskt arbete. Det är ett helt nytt sätt att arbeta.
VQ Legal är en ny generation av juridiska mallar som
också utgör ett verktyg för att snabbt skapa anpassade dokument. Genom att svara på ett antal juridiskt
relevanta frågor om förutsättningarna för det aktuella
ärendet skapas automatiskt alla dokument som behövs, särskilt anpassade efter ärendets förutsättningar
med alla angivna uppgifter. Då dessa är vanliga Worddokument kan du därefter bearbeta dem vidare.
Samtliga dokument för exempelvis en nyemission
kan med VQ Legal skapas på cirka femton minuter,
vilket ger en tidsbesparing på ett flertal timmar, och
samtidigt frigörs tid för andra uppgifter. Det gör att du
lätt kan tjäna in kostnaden för verktyget. På motsvarande

sätt kan du snabbt skapa kvalitetssäkrade dokument för
anställningsavtal, sekretessavtal, en fullmakt eller ett
avtal för IT-konsulttjänster.
“VQ Legal är ett kraftfullt verktyg som förenklar mitt
arbete och frigör tid till andra uppgifter.”
Åsa Sundberg, Legal Counsel, Carnegie Investment Bank AB

Kontakta oss på forsaljning@vqlegal.se om du vill veta
mer om tjänsten. Du hittar även mer information på
www.vqlegal.se.
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Innehåll i tjänsten VQ Legal
Arbetsrätt

Bolagsrätt

Anställningsavtal, allmän visstidsanställning
Anställningsavtal, pensionär
Anställningsavtal, säsongsanställning
Anställningsavtal, tillsvidare (fast anställning)
Anställningsavtal, vikariat
VD-avtal

Nybildning

Anställningsavtal

Avslutande av anställning

Avbrytande av provanställning i förtid
Avskedande
Avslutande av provanställning
Avslutsavtal, arbetsbrist
Avslutsavtal, annan situation än arbetsbrist
Upphörande anställning vid 67 års ålder
Upphörande anställning vid hel sjukersättning
Upphörande av tidsbegränsad anställning
Uppsägning, arbetsbrist
Uppsägning, personliga skäl

Avtalsrätt

Aktieöverlåtelse

Bolagsbildning

ment
Alla doku
finns även
lska
med enge
ingar.
översättn

Bolagsförändringar

Avskaffande av revisor
Bifirma
Bolagsändringar (”ombildning”) av Goldcup-bolag
Bolagsändringar i samband med förvärv (”ombildning”)
Bolagsordningsändring
Firmateckningsändring
Företrädarförändring
Revisorsändring
Årsstämma med företrädarförändring

Ökning av aktiekapitalet

Bemyndigande styrelsen att besluta om emission
Emission av konvertibler
Emission av teckningsoptioner
Fondemission
Nyemission - stämmobeslut
Nyemission - styrelsebeslut med efterföljande godkännande
Nyemission - styrelsebeslut med stöd av bemyndigande

Minskning av aktiekapitalet

Aktieöverlåtelseavtal - koncerninternt
Aktieöverlåtelseavtal - standard
Avgångsbrev styrelseledamot
Avräkningsnota
Avsiktsförklaring
Åtagande om konkurrensförbud
Åtagande om värvningsförbud

Minskning av aktiekapitalet
Minskning med överkurs

Fusion

Fusion av helägt dotterbolag

Likvidation och kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning, första kontrollstämma
Kontrollbalansräkning, andra kontrollstämma
Likvidation

Rörelseöverlåtelse

Bolagets ledning

Rörelseöverlåtelseavtal - standard

Aktieägaravtal

Aktieägaravtal - två parter

Sekretessavtal

Sekretessavtal - ensidigt
Sekretessavtal - ömsesidigt
Sekretessförbindelse - enskild uppdragstagare

Anta arbetsordning och VD-instruktion
Firmateckningsändring
Företrädarförändring
Styrelsebeslut

Vinstutdelning och årsstämma

Distributionsavtal

Årsstämma med företrädarändring
Årsstämma utan företrädarändring
Vinstutdelning på extra stämma

Finansiering och säkerheter

IT-rätt

Agentavtal
Återförsäljaravtal

Föravtal

Aktieägartillskott
Borgensåtagande
Letter of Comfort
Moderbolagsgaranti
Skuldebrev

Avsiktsförklaring inför IT-tjänster/uppdrag

Konsult- och projektavtal
Avtal IT-konsulttjänster
Avtal IT-konsultuppdrag

Krav och betalningsförelägganden

Betalningsföreläggande/indrivande av betalning
Betalningspåminnelse, förfallen faktura

Allmänna avtalsmallar

IT-drift och underhåll
IT-driftavtal
IT-underhållsavtal

Generell avtalsmall

Fullmakter

Fullmakt att förhandla, ingå avtal eller sälja fastighet
Generalfullmakt
Rättegångsfullmakt
Rösträttsfullmakt till bolagsstämma
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