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Jonas Bergh har lång och bred erfarenhet av transaktioner och outsourcad affärsjuridik i 

Sverige och internationellt. 

 

Jonas har varit partner i en av Sveriges största advokatbyråer (Lagerlöf & Leman – idag 

Linklaters) och grundat och drivit egen advokatverksamhet. Han har även arbetat 

internationellt i Bryssel och som partner i en av Englands största advokatbyråer (Ashurst). 

 

Jämsides med juridiken har Jonas under många år varit styrelseledamot och ordförande i 

noterade och onoterade bolag. Han är också ofta rådgivare till styrelser och aktieägare. 

Han är också ordförande i ett börsbolags valberedning. Jonas Bergh har lång och bred 

erfarenhet av transaktioner och outsourcad affärsjuridik i Sverige och internationellt. 

 

Jonas har varit partner i en av Sveriges största advokatbyråer (Lagerlöf & Leman – idag 

Linklaters) och grundat och drivit egen advokatverksamhet. Han har även arbetat 

internationellt i Bryssel och som partner i en av Englands största advokatbyråer (Ashurst). 

 

Jämsides med juridiken har Jonas under många år varit styrelseledamot och ordförande i 

noterade och onoterade bolag. Han är också ofta rådgivare till styrelser och aktieägare. 

Han är också ordförande i ett börsbolags valberedning.  
 

  

 Exempel på betydande uppdrag - transaktioner 

• Exempel på betydande uppdrag – transaktioner staten i en privatisering. 

• försäljning av försäkringsbolag med en köpeskilling om 5 miljarder kronor 

• försäljning av 390 fastigheter med en sammanlagd köpeskilling om ca 5 miljarder kronor 

• en fas 2-prövning i Europeiska kommissionen av en sammanslagning av två finska företag 

med ett transaktionsvärde om 5 miljarder kronor 

• flera transaktioner för flera av Sveriges största private equity-företag, varav en med ett 

transaktionsvärde om över 30 miljarder kronor 

• HQ AB och HQ Bank AB avseende kapitaltillskott och försäljning av banken till Carnegie 

• fem olika företagsobligationer av ett noterat bolag, med ett sammanlagt 

transaktionsvärde om 2,5 miljarder kronor 

• nyemission av stamaktier och preferensaktier för noterade bolag, med ett sammanlagt 

transaktionsvärde om 600–800 miljoner kronor 

• försäljning av familje- och stiftelseägt företag till private equity-köpare, med ett 

förvärvsvärde om ca 2 miljarder kronor 

 

Exempel på betydande uppdrag – tvister och undersökningar i företag 

Jonas Bergh har varit huvudansvarig advokat för: 

• HQ AB och HQ Bank AB avseende undersökning av Finansinspektionen 

• undersökning och tvist med anledning av oegentligheter i Eniro AB 2015/2016 

• Undersökningar av oegentligheter i ett stort tjänsteföretag 
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Exempel på betydande uppdrag– outsourcad juridik 

• Under ca 20 års tid ansvarig för juridiken för en företagskoncern med tysk ägare, med en 

omsättning om ca 6 – 10 miljarder kronor 

• Under ca 20 års tid ansvarig för juridiken för en företagskoncern med tysk ägare, med en 

omsättning om ca 2 miljarder 

• Under ca 16 års tid ansvarig för juridiken för en företagskoncern med amerikansk ägare, 

med en omsättning om ca 1 miljard kronor 

 

ERFARENHET 

• Styrelseordförande & partner - Berghco Advokatbyrå AB, 2010-pågående 

• Ordförande i valberedningen, Clas Ohlson AB, 2015–2020 

• Styrelsemedlem, Arvid Nordquist AB, 2008–2018 

• Styrelseledamot, Svenskt Gårdsvilt AB, 2017-pågående 

• Styrelsemedlem, Livio AB, 2012–2020 

• Styrelseordförande, Linné Kapitalförvaltning AB, 2011-pågående 

• Styrelseordförande, Familjestiftelse, 2005-pågående 

• Styrelsemedlem, Speed identity AB, 2014-pågående 

• Styrelseordförande, Varpsund Home of Shooting AB, 2014-pågående 

• Styrelseordförande, Josab International AB, 2012-2014 

• Styrelseordförande, Siemens AB, 2008–2013 

• Partner & Advokat, Ashurst Ltd (London) och Ashurst Advokatbyrå AB, 2007-2009 

• Styrelseordförande, svenska UMTS Nät AB, 2006–2009 

• Grundare, Partner & Advokat, AJB Bergh Advokatbyrå AB, 1999–2006 

• Partner & Advokat, Lagerlöf & Leman Advokatbyrå AB, 1985–1999 

• Partner, Boden, de Bandt, De Brauw, Jeantet, Lagerlöf & Uria (Bryssel),1994–1997 

• Tingsnotarie Nyköpings tingsrätt och Hovrättsfiskal, Svea Hovrätt, 1981–1985 

 

UTBILDNING 

• Konstvetenskap 60p (Stockholms universitet, 2018) 

• Jur kand och företagsekonomi (Uppsala universitetet, 1976) 

 

 SPRÅK 

• Svenska 

• Engelska 

• Franska 

• Tyska 

 

MEDLEMSKAP 

• Styrelseordförande, Linné Kapital Förvaltning AB 

• Styrelseordförande, en familjestiftelse 

• Styrelseordförande, Varpsund Home of Shooting AB 

• Styrelseledamot, Svenskt Gårdsvilt AB 


