
.se ∩ .ch   Vi bygger känslomässiga och juridiska broar

Genom att bygga broar mellan de två länder främjar vi vänskapsband och lagen.   
Vi fungerar som jurister i Bern och vi fokuserar på intellektuell egendom (Bettina) 
och på successionsrätt (Daniela). 

   Trött på läsning av en dåligt 
översatt hemsida?  Vi föredrar 
sju användbara svar på sju 
användbara frågor. 

    Till vilka riktar sig den 
aktuella svenska versionen? 

   Till kunder, advokater och 
vänner i norra Europa, särskilt i 
Sverige.  Den engelska versio- 
nen kan vara till hjälp för våra 
kunder och vänner i t.ex. Dan-
mark eller på Island, där vi också 
upprätt-håller banden om vänskap 
och professionella relationer. 

   Har du frågor och funderin-
gar om informationen i detta 
dokument? 

   Tveka inte att skriva eller 
kontakta oss! Vi har båda bott, 
studerat och erhållit vår examen 
(LL.M.) i Lund. Vi vill gärna ge 
dig ytterligare information! 

   Var hittar man mer informa-
tion om dig och om ditt firma? 

   På www.beckkloeti.ch hittar du 
mer information om personalen,  
deras agenda, detaljerade infor-
mation om aktiviteter och kon-
taktuppgifter. 

    Hur skulle du beskriva er 
advokatbyrå? 

    Vi är hängivna och kvalitets-
orienterade, med många band till 
norden (t.ex. medlemskap i den 
schweizisk-svenska handels-
kammaren och i Northern Law 
Association). Vi arbetar 
dessutom med successionsrätt, 
med en integrerad notarie; 

      Zweier-Bild 

(Daniela är också en statscerti-
fierad notarius publicus). Vår 
advokatbyrå är vackert belägen 
bredvid den berömda Bear Pit i 
Bern, Schweiz huvudstad. 

    Uppfyller ni ett särskilda 
åtagande? 

    Ja, på alla områden och 
bokstavligen varje dag: «Vi 
ombesörjer både dina 
immateriella och fysiska varor, 
ofta generations- och 
gränsöverskridande». 

    Immateriell egendom:  
Varför ska man anlita er? 

    Vi har erfarenhet inom juridik 
(16 år), ekonomi (t.ex. relevanta 
studier i Sverige) och inom 
vetenskaplig forskning (t.ex. 
doktorsavhandling i europeisk 
rätt). 

    Vi arbetar i styrelser och stiftel-
ser (med utbildning i styrelse-
hantering). Vi under-visar i IP 
(University of applied science).    
Vi leder en IP-cirkel av speciali-
serade Berner IP-advokater. 

    Vi har 10 års relevant erfarenhet 
av gränsöverskridande IP-praxis: 
Varumärken, domän-/företags-
namn, patent, design, upphovsrätt, 
orättvis konkurrenslagstiftning, 
dataskydd, personliga rättigheter, 
IT-/internet-/e-handelsrätt, 
kommersiell kommunikation. 

    Successionsrätt:  Varför ska 
man anlita er? 

Vi har erfarenhet inom juridik (15 
år), ekonomi (t.ex. 4 år i ett 
affärsrådgivningsföretag, som 
berör studier i Sverige) och i 
veten-skaplig forskning (doktors- 
avhandling i Successionsrätt). 

    Vi är en certifierad specialist 
vid Swiss Bar Association 
(www.sav-fsa.ch inom 
successionsrätt: Certifierad 
specialist SBA arvslagstiftning. 

    Med 10 års motsvarande praxis 
inklusive äktenskaps lagstiftning, 
vuxenskydds lagstiftning och nota-
rius publicus lagstiftning, tillhandla 
håller vi rådgivning till privat-
personer/familjen specielt i ett 
nordisk-schweiziskt sammanhang. 

    Vi tillhandahåller rådgivning till 
företag och stiftelser längs livs-
cykeln (t.ex. successionsplaner) 
och vi radgiver i alla typer av 
fastighets-affärer (t.ex. kontrakt 
och transaktioner). 

Vi ser fram emot att träffa dig! 
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bettina.beck@beckkloeti.ch 
daniela.kloeti@beckkloeti.ch 

+41 31350 19 19
Advokatbyrå & Notarius Kontor 
Muristrasse 12, CH-3006 Bern 
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