ENTREPRISERET

MEDIATION

Enighed er den
største sejr
- et tilbud om mediation
Codex Advokater tilbyder mediation i konfliktsituationer.
Vi rådgiver og faciliterer mediation uvildigt og professionelt.
Så I sparer tid, penge og kommer videre.
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Konflikthåndtering,
der bringer jer
hurtigt videre

Få afsluttet en
konflikt i en
god tone

Det kan være svært at se sig ud af en konfliktsituation, når man står over
for en modpart eller flere modparter, og linjerne er trukket skarpt op.

Det kan være lidt en labyrint at finde rundt i de mange ønsker og holdninger,
der kan være, når der skal findes frem til en løsning mellem flere parter.
Måske ved du ikke selv, hvad du skal prioritere højest, og din modpart står
måske i samme situation. Her er det mediatorens rolle at facilitere en proces,
hvor I når frem til en enighed, så I kan afslutte jeres konflikt.

En retssag kan trække konflikten i langdrag og betyde, at
du kommer til at bruge meget tid og mange ressourcer,
som forstyrrer det fokus, du har på din forretning. Ved at
indgå en frivillig aftale om mediation, får du rådgivning til
at løse en konflikt gennem en struktureret forhandling,
der bidrager til at du og modparten:
• hurtigt kan komme videre med det, der er vigtigt
• undgår store sagsomkostninger
• sparer tid i forhold til lange retsager
•	kan se hinanden i øjnene efterfølgende og
bevare en god relation
• når til enighed
• bliver vindere

Mediation er
alternativet til at
ende i en potentiel
langtrukken
retssag eller
voldgiftssag.
Derudover er
det lovmæssigt
også et krav,
at du forsøger
mediation før en
voldgiftssag.

”Når der opstår en konflikt, så er mediation en rigtig god
løsning, fordi vi hurtigt kommer videre og samtidig bevarer
relationerne, som er vigtigt i vores branche. Vi skal kunne
se hinanden i øjnene efterfølgende og ikke lade foregående
uenigheder påvirke byggeprocessen fremadrettet. ”

Professionel og uvildig
rådgivning
Codex Advokater kan nu tilbyde mediation i
konfliktsituationer. Vi rådgiver og faciliterer
mediation uvildigt og professionelt. Som noget
helt særligt har vi både det juridiske fundament
og en stor viden inden for ejendom, entrepriser
og byggeri. Vi kan derfor rådgive både brancheforeninger, entrepriseselskaber og virksomheder i alle størrelser.
Som mediator mellem flere parter er vi altid
neutrale, upartiske og uafhængige af parterne,
der indgår i aftalen. Vi kommer ikke med løsningsforslag men sikrer til gengæld, at I får talt
sammen på en konstruktiv måde, så I når frem
til en løsning, som begge parter er enige om.
Derfor er vores rolle udelukkende at facilitere
en proces, så I får talt om holdninger, interesser
og tvistepunkter på en måde, der fører jer frem
til en løsning.

Michael Mortensen, adm. direktør for Casa A/S
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Hvad gør en mediator?
En mediator bistår i små og store sager
med få eller flere parter. Mediatoren
faciliterer en proces, hvor I:
•	får klarlagt tvistepunkter, holdninger
og interesser
• når til en hurtig afklaring af sagen

Hvad gør en
mediator ikke?
En mediator kan være en advokat, men
har ikke en rolle som advokat i mediationen. Mediatoren giver ikke:
•	juridisk, økonomisk eller teknisk
rådgivning
•	træffer ikke afgørelser i en tvist

Helle F. Andersen

Søren Ø. Nielsen

Advokat Helle F. Andersen er mediator
hos Codex og direktør for Kirk Property.
Helle er uddannet mediator og har
en solid juridisk og ledelsesmæssig
erfaring særligt inden for ejendomme
og byggeri. Helle har udviklet markante
byggerier – heriblandt Havneøen i Vejle.
Hun har derfor særlige kompetencer
inden for fast ejendom, entreprise,
projektudvikling og mediation.
Helle en lang erfaring med juridisk
rådgivning, ledelse, fusioner, forretnings- og projektudvikling. Hun har
særligt arbejdet med fast ejendom og
har derfor stærke kompetencer og stor
erfaring inden for ejendom og byggeri.

Advokat Søren Ø. Nielsen er advokat
hos Codex og har arbejdet med entrepriseret, fast ejendom og projektudvikling i mere end 10 år. Det giver Søren en
bred praktisk erfaring og viden omkring
forskellige problemstillinger inden for
disse områder. Den erfaring er grundlag
for Sørens rådgivning omkring økonomiske og forretningsmæssige konsekvenser for de involverede parter.
Søren arbejder med en løsningpræget tilgang til konflikter ud fra den
overordnede tanke, at parterne med
stor sikkerhed på et senere tidspunkt
skal arbejde sammen igen. Dermed ser
Søren værdien i at løse en konflikt på en
hensigtsmæssig måde for relationen.

Advokat (L), mediator

ha@codexlaw.dk

Advokat (L)

sni@codexlaw.dk

+45 7572 4100

+45 7640 6421

+45 3044 0830

+45 2062 4672
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