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Acta verður tíu ára á næsta ári og frá stofnun 2004 hefur stofan vaxið jafnt og þétt. Umsvif eru að aukast, verkefnin að stækka og stærri viðskiptavinir að bætast við.
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Traustar og ráðagóðar í áratug
Á Acta lögmannsstofu ráða konur ríkjum og búa yfir traustri þekkingu, reynslu og sérhæfingu á öllum sviðum lögmennsku. Þær
sinna alhliða lögmannsþjónustu og ráðgjöf fyrir fyrirtæki, stofnanir, sveitarfélög og einstaklinga; bæði innlenda sem erlenda.

A

cta er langstærsta lögmannsstofa landsins sem
er eingöngu í eigu kvenna,“
segir Þyrí Steingrímsdóttir, hæstaréttarlögmaður og einn sex eigenda Acta. Þar starfa, auk eigenda,
þrír starfsmenn; tveir fulltrúar og
skrifstofustjóri.
„Acta verður tíu ára á næsta
ári og frá stofnun 2004 hefur stofan vaxið jafnt og þétt. Umsvif eru
að aukast, verkefnin að stækka og
stærri viðskiptavinir að bætast
við,“ upplýsir Þyrí um lögmannsstofuna sem tekur að sér öll almenn lögmannsstörf fyrir einstaklinga og fyrirtæki.
„Í dag eru sex konur eigendur
Acta, þar af þrír hæstaréttarlögmenn. Saman búum við yfir mikilli og fjölbreyttri reynslu í lögmennsku og þrjár eigendanna eru
með yfir tuttugu ára starfsreynslu
á sviði lögfræði. Þá höfum við setið
í stjórnum fyrirtækja og erum með
mikla reynslu úr atvinnulífi og
stjórnsýslu,“ útskýrir Þyrí.

Acta opnar á Höfn í Hornafirði
Á síðasta ári flutti Acta lögmannsstofa í nýtt og glæsilegt húsnæði á
fjórtándu hæð Turnsins í Kópavogi. Stofan er því miðsvæðis
með gott aðgengi og nóg af bílastæðum.
Þyrí gerir grein fyrir sérsviði
eigenda á Acta lögmannsstofu.
„Þær Berglind Svavarsdóttir hrl.
og Sigríður Kristinsdóttir hdl. hófu
starfsferil sinn hjá sýslumannsembættum árið 1989. Berglind
byrjaði á Húsavík og Sigríður á
Höfn. Þar stofnuðu þær í kjölfarið
eigin rekstur og ráku lögmannsstofu og fasteignasölu til fjölda
ára. Verkefnin voru næg og afar
fjölbreytt og lengi vel voru þær
nær einu sjálfstætt starfandi lögmennirnir á svæðinu,“ útskýrir
Þyrí um upphaf lögmennsku hjá
Berglindi og Sigríði, sem hlutu
mikla reynslu á sviði stjórnsýsluréttar og eignaréttar í verkefnum
fyrir sveitarfélög.
„Þær stöllur fóru í samstarf
ásamt fleiri lögmönnum á landsbyggðinni 2003 og báðar hafa

Eigendur Acta lögmannsstofu. Frá vinstri: Inga Björg Hjaltadóttir hdl., Margrét Gunnlaugsdóttir hrl., Sigríður Kristinsdóttir hdl., Þyrí Steingrímsdóttir hrl., Berglind Svavarsdóttir hrl. og
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mikla reynslu af skiptastjórn og
hafa verið skiptastjórar fjölmargra
þrotabúa, bæði stórra og smárra. Í
dag er Berglind í slitastjórn Sparisjóðabankans og Sigríður með
annan fótinn á Höfn þar sem Acta
hefur opnað skrifstofu vegna vaxandi þarfar á lögmannsþjónustu í
smærri byggðum,“ upplýsir Þyrí.
Þess má geta að Acta lögmannsstofa á Höfn er á Krosseyjarvegi
17, þar sem opnunartími er eftir
samkomulagi.

Mynda saman öflugt teymi
Inga Lillý Brynjólfsdóttir hdl.
varð eigandi á Acta lögmannsstofu árið 2012. Þá hafði hún

starfað við lögmennsku frá árinu
2007. Inga Lillý hefur sérhæft sig
í verjendastörfum sem hún segir
vera skemmtilegt og áhugavert
svið innan lögfræðinnar og kalla á
litla skjalagerð en þeim mun meiri
málflutning.
„Samstarfið á Acta gengur
frábærlega og ekki við öðru að
búast þegar svo öf lugar konur
koma saman. Við myndum teymi
um stærri verkefni, sem er nauðsynlegt á sumum sviðum, eins
og í félagarétti, samkeppnisrétti
og fyrirtækjaráðgjöf,“ segir Inga
Lillý, sem hefur talsverða reynslu
á þeim sviðum, ásamt Ingu Björgu
Hjaltadóttur hdl. Inga Björg starfar

Samstarfið á Acta gengur frábærlega og ekki
við öðru að búast þegar svo öflugar konur
koma saman. Við myndum teymi um stærri verkefni
sem er nauðsynlegt á sumum sviðum, eins og í
félagarétti, samkeppnisrétti og fyrirtækjaráðgjöf.
þó aðallega í vinnurétti og mannauðsstjórnun, en hún er einnig
dómari í félagsdómi og einn eigenda í Attentus, mannauður og
ráðgjöf, sem deilir húsnæði með
Acta, útskýrir Inga Lillý.
Þær Þy rí og Margrét
Gunnlaugs dóttir hrl. sérhæfa
sig einkum á sviði sifjaréttar en
Margrét hefur jafnframt viða-

mikla reynslu á sviði réttargæslu.
„Hver eigandi Acta hefur sína
sérhæfingu og því dekkum við
nánast öll svið lögmennskunnar,“ segir Þyrí.
Acta lögmannsstofa er á 14.
hæð í Turninum á Smáratorgi 3,
Kópavogi. Nánari upplýsingar á
www.acta.is og á Facebook-síðu
Acta.
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Þjónusta byggð á fagmennsku
Íslenskir lögmenn bjóða upp á almenna lögfræðiþjónustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir. Mikil reynsla og fjölbreytt þekking
er til staðar hjá starfsmönnum stofunnar, sem leggja sig fram við að veita viðskiptavinum sínum persónulega og góða þjónustu.

L

ögfræðistofan Íslenskir lögmenn er staðsett á Reykjavíkurvegi 60 í Hafnarfirði
og býður upp á almenna lögfræðiþjónustu fyrir einstaklinga, fyrirtæki og stofnanir. Eigandi stofunnar er Þuríður B. Sigurjónsdóttir hdl. og segir hún sérsvið stofunnar
vera fjölmörg og margbreytileg. „Helstu sérsvið okkar snúa að stjórnsýslurétti, sifjamálum, barnavernd, sakamálum, erfðamálum,
eignarréttarmálum, hvers konar samningsgerð og kröfurétti. Einnig má nefna skipulagsog byggingarmál en starfsmenn stofunnar
búa einnig yfir mikilli þekkingu á því sviði.“
Þuríður, sem jafnframt er framkvæmdastjóri Íslenskra lögmanna, hefur mikla og
fjölbreytta reynslu af lögfræðistörfum í
gegnum tíðina. „Viðskiptavinir vilja skipta
við reynslumikla lögmenn og sjálf bý ég yfir
fjölbreyttri og yfirgripsmikilli þekkingu á
ólíkum málefnum. Ég starfaði til dæmis í
nokkur ár í fullnustudeild og sifjadeild hjá
Sýslumanninum í Kópavogi. Þá var ég framkvæmdastjóri vistheimila nefndar í tæp
sex ár sem skilaði fjórum umfangsmiklum
skýrslum þar sem meðal annars var fjallað
um lögmæti vistunar barna á áður starfandi
vistheimilum, hvernig opinberu eftir liti
hefði verið háttað og hvort börn hefðu sætt
illri meðferð eða ofbeldi. Nefndin rannsakaði starfsemi níu stofnana, meðal annars
starfsemi vistheimilisins Breiðavík, Heyrnleysingjaskólans og Kumbaravogs. Í dag er ég
nefndarmaður í vistheimilanefnd þar sem við
könnum meðal annars starfsemi Kópavogshælis. Ég starfaði einnig fyrir Rannsóknarnefnd Alþingis, sem rannsakaði orsakir og aðdraganda falls íslensku bankanna.“
Þuríður hefur einnig starfað sem skrifstofustjóri á umhverfissviði Kópavogsbæjar og hjá
lögmannsstofunni Logos.

Eigandi og framkvæmdastjóri Íslenskra lögmanna, Þuríður B. Sigurjónsdóttir hdl., segir sérsvið stofunnar vera fjölmörg og margbreytileg.

Persónuleg þjónusta
„Við leggjum okkur fram við að veita persónulega og góða þjónustu til viðskiptavina okkar
enda eru þau málefni sem við vinnum að oft
erfið og persónuleg fyrir viðkomandi aðila.
Góð og traust samskipti skipta því eðlilega

miklu máli og við leggjum okkur fram við að
bjóða faglega og góða þjónustu.“
Íslenskir lögmenn vinna náið með lögmannsstofu Loga Egilssonar hdl. og lögmannsstofunni Lögmönnum Hafnarfirði
en stofurnar eru staðsettar í sama húsi að
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Reykjavíkurvegi 60. „Samstarfið við stofurnar
tryggir enn betri og fjölbreyttari þjónustu til
viðskiptavina okkar. Þessi hópur telur fimm
reynslumikla lögmenn sem til samans ná að
dekka flest þau svið sem viðskiptavinir okkar
þurfa aðstoð á.“

Síminn
hringir látlaust
Félag laganema við Háskóla Íslands býður almenningi upp á ókeypis
lögfræðiaðstoð gegnum síma. Fyrirspurnir í tengslum við fjölskyldumál,
erfðarétt og nábýlisrétt eru fjölmennar. Laganemar hljóta um leið mikilvæga
reynslu eftir allan bókalesturinn.

L

aganemar við Háskóla Íslands hafa í rúmlega þrjá áratugi veitt almenningi endurgjaldslausa lögfræðiaðstoð. Orator, félag laganema, hefur séð um
skipulag aðstoðarinnar og hefur
hún alla tíð verið eftirsótt af nemendum deildarinnar. Davíð Ingi
Magnússon var einn þriggja framkvæmdastjóra lögfræðiaðstoðarinnar á síðasta ári og segir hann
þörfina fyrir slíka aðstoð vera
mikla. „Um 400 manns nýttu sér
lögfræðiaðstoðina á síðasta ári,
sem er sambærilegur fjöldi og
undanfarin ár. Við veitum þessa
þjónustu öll fimmtudagskvöld yfir
skólaárið í tvo og hálfan tíma í senn
og síminn stoppar ekki á meðan.
Raunar stoppar síminn ekki allan
daginn því fólk hringir strax inn
um morguninn.“ Auk Davíðs Inga
voru Gestur Gunnarsson og Gísli
Logi Logason framkvæmdastjórar
lögfræðiaðstoðarinnar á síðasta
starfsári.
Tveir til þrír laganemar í
masters námi sitja fyrir svörum
og með þeim er ávallt reynslu-

mikill lögmaður. „Aðstoðin virkar
þannig að almenningur hringir
inn nafnlaust og ber undir okkur
ýmis lögfræðileg álitaefni. Við
setjum viðkomandi á bið á meðan
við ræðum okkar á milli og stundum þurfum við að bera svörin
undir lögmanninn þótt þess gerist ekki alltaf þörf. Þeir sem starfa
við lögfræðiaðstoðina eru bundnir þagnarskyldu og mjög mikilvægt
er að allir viti það sem hringja inn,
enda er oft um að ræða persónuleg
og erfið mál. Flestir sem hringja
inn eru líka að leita sér lögfræðiaðstoðar í fyrsta sinn á ævinni.“

Fjölbreyttar fyrirspurnir
Eðli málsins samkvæmt eru fyrirspurnirnar mjög fjölbreyttar og
koma úr öllum greinum lögfræðinnar. „Fyrirspurnir í tengslum við
fjölskyldumálin eru ávallt margar, einnig tengdar erfðarétti og
nábýlisrétti. Eftir bankahrunið jukust fyrirspurnir í tengslum við fjármálarétt en slíkum fyrirspurnum
hefur þó fækkað undanfarið og
þetta er að færast í sama farið og

áður. Undanfarið hefur líka borið á
ýmsum fyrirspurnum sem tengjast
persónuverndarmálum, til dæmis í
tengslum við tölvupóst fólks og nýja
tækni eins og samfélagsmiðlana.“
Davíð segir það vera eftirsótt
hjá laganemum að vinna við lögfræðiaðstoðina enda hljóti þeir
þar mikilvæga reynslu eftir allan
bókalesturinn. „Við erum þrír
framkvæmdastjórar sem sjáum
um að manna vaktirnar en um
30 laganemar unnu þar á síðasta
ári. Sumir tóku eitt kvöld en aðrir
mættu nokkrum sinnum yfir veturinn.“
Þótt símaþjónustan sé kjarninn í
þjónustunni hafa laganemar prófað ýmsar nýjungar undanfarin ár.
„Fyrir þremur árum síðan prófuðum við að veita lögfræðiaðstoð á
bókasöfnum og í fyrra héldum við
skattadaginn í fyrsta skiptið í samvinnu við Deloitte. Þá gátu almenningur og aðilar með minni rekstur
heimsótt okkur á lokadegi fyrir skil
á skattskýrslu og fengið aðstoð frá
laganemum, endurskoðendum og
viðskiptafræðingum.“

„Fyrirspurnir í tengslum við fjölskyldumálin eru ávallt margar,“ segir Davíð Ingi
Magnússon, einn þriggja framkvæmdastjóra lögfræðiaðstoðar Orators á síðasta ári.

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 | Umsjónarmenn auglýsinga: Bryndís Hauksdóttir, bryndis@365.is, s. 512 5434 | Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Sérfræðingar á flestum
sviðum lögfræðinnar
Lögmenn Sundagörðum var stofnuð árið 2013, en að baki henni standa lögfræðingar með áratugareynslu af lögmannsstörfum. Þar
er boðið upp á faglega og persónulega þjónustu, þar sem sanngirni og traust er haft að leiðarljósi.

S

tofan er byggð á grunni annarra lögfræðistofa sem sameinuðu krafta sína
árið 2013 undir nýju nafni; Lögmenn
Sundagörðum. „Aðaláhersla okkar er á að
veita víðtæka þjónustu á sviði lögfræði,“ segir
Sævar Þór Jónsson, héraðsdóms lögmaður
og einn af lögmönnum stofunnar. „Við sérhæfum okkur til dæmis í skattarétti og að
endurskipuleggja fyrirtæki fjárhagslega.
Við hjálpum einstaklingum í skuldavanda,
en sinnum líka öllum almennum lögfræðistörfum.“

Ólík sérsvið
Hjá stofunni starfa níu lögfræðingar sem hafa
ólík sérsvið, þar af fimm héraðsdómslögmenn
og tveir hæstaréttarlögmenn; þeir Björn Þorri
Viktorsson og Karl Georg Sigurbjörnsson. „Við
reynum að tryggja að við höfum sérfræðinga
á flestum sviðum. Verkefnin skiptast á milli
þeirra sem hafa mestu reynsluna og þeirra
sem hafa mestu sérhæfinguna á hverju sviði
fyrir sig,“ segir Sævar.

Persónuleg þjónusta
Lögmenn Sundagörðum leggja mikla áherslu
á faglega og persónulega þjónustu og segir
Sævar mikilvægt að viðskiptavinir séu vel
upplýstir um framgang mála sinna. „Við
veitum sólarhringsþjónustu þegar áhugi er
á slíku,“ segir hann. „Persónuleg tengsl við
umbjóðendur okkar skipta höfuðmáli. Það er
mikilvægt að þeir séu með í ferlinu og meðvitaðir um gang mála.”
Sævar segir stofuna leggja metnað í sanngirni gagnvart umbjóðendum. „Við gerum
þeim grein fyrir stöðunni og reynum að
taka tillit til aðstæðna þeirra, eftir því sem
það á við. Lögfræðistörf eru persónu leg og
traust milli aðila er grundvallaratriði. Við
úrvinnslu verkefna er fundinn sá aðili sem
er hæfastur til að leysa úr því máli.“ Þannig
tryggir stofan faglega úrvinnslu hvers verkefnis fyrir sig. „Þótt einn sérfræðingur hafi

Á myndinni eru fimm af níu lögmönnum stofunnar; Jónas Örn Jónsson, Guðbrandur Jóhannesson, Hildur Rós Guðbjargardóttir, Hlynur Ingason og Sævar Þór Jónsson.
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Sævar segir stofunni hafa vegnað vel að vinna
úr skuldavanda fyrirtækja og einstaklinga.

„Við höfum verið framarlega í að reka mál
fyrir dómstólum á sviði verðtrygginga og
gengislána en höfum einnig verið mjög víðtæk á sviði skattaréttar,“ segir Sævar. „Eins
höfum við verið í ýmsum fjárfestingarverkefnum fyrir erlenda aðila á sviðum orku
og matvælaframleiðslu.“ Hann bætir við að
þrátt fyrir að þetta séu stærstu svið stofunnar
sinni hún málum af öllu tagi.

Við sérhæfum okkur til
dæmis í skattarétti og
að endurskipuleggja fyrirtæki
fjárhagslega. Við hjálpum
einstaklingum í skuldavanda en
sinnum líka öllum almennum
lögfræðistörfum.

AÐALSTEINN SIGURÐSSON
viðskiptalögfræðingur

GUÐBRANDUR JÓHANNESSON
héraðsdómslögmaður

ARNAR KRISTINSSON
lögfræðingur

JÓNAS ÖRN JÓNSSON
héraðsdómslögmaður

Aðalsteinn Sigurðsson viðskiptalögfræðingur sérhæfir sig í neytendarétti, Evrópurétti og samninga- og kröfurétti. Hann hefur unnið að neytendavernd
og var meðal annars skipaður í nefnd á
vegum forsætisráðuneytisins sem gerði
úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði. Evrópu réttur tengist flestum þáttum
lögfræðinnar og sérstaklega þegar kemur
að viðskiptum, hvort sem er neytendaviðskipti eða viðskipti á milli fyrirtækja. Aðalsteinn er sérfræðingur í lánasamningum og skuldabréfum og málum sem varða
gengistryggingu og verðtryggingu.

Guðbrandur Jóhannesson héraðsdómslögmaður hefur sérhæft sig í fullnustu- og
skuldaskilarétti. Síðastliðin ár hefur hann
jafnframt unnið í skaðabóta- og fasteignakaupamálum, ásamt því að sinna stjórnarsetu félaga og aðstoðað við útgáfu lögfræðilegra rita.
Önnur sérsvið eru sakamálaréttur og
stjórnsýsluréttur.

Arnar Kristinsson lögfræðingur hefur sérhæft sig í neytendarétti á fjármála markaði
auk samninga- og kröfuréttar með sérstakri áherslu á verð- og gengistryggingu.
Arnar hefur einnig stundað ítarlegar rannsóknir á þeim sviðum Evrópuréttar sem
lúta að viðskiptum við fjármálafyrirtæki,
meðal annars í samstarfi við dr. Elviru
Mendes-Pinedo, prófessor við Háskóla Íslands.

Jónas Örn Jónsson héraðsdómslögmaður
sérhæfir sig í félagarétti og fasteignakauparétti og hefur áralanga reynslu af
þessum réttarsviðum og situr í stjórn
fjölda fyrirtækja. Hann hefur að auki starfað í yfir tíu ár í Danmörku sem ráðgjafi
fyrir fjölda íslenskra og danskra fyrirtækja.
Enn fremur hefur hann yfirgripsmikla
þekkingu og reynslu af sölu fyrirtækja og
fjárhagslegri endurskipulagningu fyrirtækja, þar með talið fjármögnun. Þessu
tengt einnig ráðgjöf til fyrirtækja í fjárhagslegum erfiðleikum, svo sem við nauðasamningsumleitanir og samninga við
kröfuhafa.
Önnur sérsvið eru skaðabótaréttur,
samninga- og kauparéttur, kröfuréttur og
málflutningur.

yfirumsjón með málinu þá felst sérstaða
stofunnar í reynslu starfsmannanna á ólíkum sviðum sem hjálpar þá við úrvinnslu
verkefna. Fleiri geta því komið að málinu ef
svo ber undir.“

Sinna málum af öllu tagi
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„Við vitum að
trúnaður og gæði
er það sem skiptir
umbjóðendur
okkar miklu máli,“
segir Ingibjörg.
Hér er hún
ásamt meðeigendum sínum
á lögmannsstofunni Land,
þeim Sigurði
Jónssyni, Atla Má
Ingólfssyni og
Eiríki Gunnsteinssyni. MYND/STEFÁN

Viðskiptavinum á að líða vel
Land lögmenn er ný og fersk lögmannsstofa með aðsetur á Smáratorgi 3, 12. hæð, Turninum í Kópavogi. Eigendur Land búa yfir
fjölbreyttri reynslu af flestum sviðum lögfræðinnar og þjónusta þeirra er bæði persónuleg og á sanngjörnu verði. Stofan leggur
áherslu á að fólki líði vel enda vísar nafn hennar meðal annars til þess að viðskiptavinir hafi ávallt fast „land“ undir fótum.

B

laðamaður settist niður
með eigendum Land lögmanna og fór yfir helstu
áherslumál stofunnar með þeim.
Það varð strax greinilegt að viðskiptavinurinn er í fyrsta sæti hjá
þeim. „Við viljum að honum líði
vel þegar hann kemur til okkar,“
segir Atli og bætir við að lögmenn
stofunnar veiti viðskiptavinum
alltaf persónulega þjónustu. „Það
felst meðal annars í því að við
tökum tíma með þeim og förum
vandlega yfir hvert mál fyrir sig.
Þá geta þeir alltaf náð í okkur,“
segir Eiríkur og leggur áherslu
á að sá lögmaður Land sem þú
ræðir við sé sá sem vinni persónulega í þínu máli sem eykur traust á
milli aðila. „Við erum metnaðarfull og sníðum lausnir að þörfum
viðskiptavina okkar til að ná árangri í þeirra þágu.“
Ingibjörg segir lögmenn Land
setja sér afar háan gæðastaðal.
„Við vitum að trúnaður og gæði
er það sem skiptir okkar umbjóðendur miklu máli,“ segir hún og
bætir við að Land lögmenn veiti
góða þjónustu fyrir sanngjarnt
verð.
„Þrátt f yrir að við tökum
verkefnin og vinnuna alvarlega tökum við okkur sjálf ekki
of alvarlega, það er alltaf stutt í
húmorinn eins og viðskiptavinir okkar kannast við.” segir Ingibjörg glaðlega. „Við förum líka
saman í ræktina,“ skýtur Atli
inn í og segist reyna eftir fremsta
megni að reka lögmenn stofunnar áfram í ræktinni.

Þrátt fyrir að við
tökum verkefnin
og vinnuna alvarlega
tökum við okkur sjálf
ekki of alvarlega, það er
alltaf stutt í húmorinn
eins og viðskiptavinir
okkar kannast við.
Fjölbreytt reynsla og verkefni
Að sögn Eiríks eru á meðal viðskiptamanna Lands einstaklingar, fyrirtæki, opinberar stofnanir og ráðuneyti, bankar, alþjóðleg
fjárfestingarfyrirtæki og alþjóðastofnanir. „Við búum yfir fjölbreyttri reynslu af flestum sviðum lögfræðinnar,“ upplýsir Sigurður, sem mætir beint í viðtalið
úr málflutningi, en hann hefur 23
ára reynslu úr lögmennsku og þar
af hefur hann starfað í rúm 16 ár
sem hæstaréttarlögmaður. Ingibjörg bendir á að Land lögmenn
hafi meðal annars starfað á sviði
alþjóðlegra fjárfestinga, alþjóðaviðskipta, við gerð fríverslunarsamninga, endurskipulagningar
fyrirtækja og á sviði félagaréttar.
Sigurður hefur unnið að þjóðlendumálum allt frá 1999 og þekkir því vel til þeirra mála. Hann
bendir á að ákveðin viðleitni sé
til staðar í samfélaginu að horfa
fram hjá réttindum landeigenda
og gera almannarétti hærra undir
höfði.
Atli segir að verkefni stofunnar séu meðal annars ráðgjöf á

ÞETTA ERUM VIÐ!
Auk þess að hafa starfsstöð á 12. hæð í Turninum í Kópavogi eru Land lögmenn með útibú og fasteignasöluna
Stað á Selfossi. Land lögmenn halda einnig uppi þjónustu fyrir íbúa á sunnanverðum Vestfjörðum með reglulegum ferðum á Patreksfjörð.
Sigurður Jónsson hrl. hóf störf sem dómarafulltrúi árið 1983, var sýslumannsfulltrúi 1986-1989 og sýslumaður í
Strandasýslu árið 1987. Sigurður var aðstoðarmaður dóms- og kirkjumálaráðherra 1989-1991. Hann hefur starfað
sem lögmaður frá árinu 1991 og var einn eigenda Lögmanna Suðurlandi 1991-2002, Lögmanna Vestmannaeyja
2002-2007 og síðar Lögmanna Árborgar 2007-2012.
Eiríkur Gunnsteinsson hrl. hóf störf 2001 hjá sýslumanninum í Reykjavík. Hann var lögmaður hjá Fulltingi og
Gjaldheimtunni 2002-2009 og rak eigin lögmannsstofu 2010-2012.
Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir, hdl., LL.M, hóf störf 1998 sem fulltrúi hjá sýslumanninum á Seyðisfirði og var
deildarstjóri lögfræðideildar landbúnaðarráðuneytisins 1999-2006. Hún starfaði sem lögfræðingur hjá viðskiptadeild EFTA í Sviss 2006-2008, var yfirlögfræðingur hjá Inventages í Sviss 2008-2010 og starfaði sjálfstætt sem
ráðgjafi í Sviss árin 2011-2012.
Atli Már Ingólfsson, hdl., MBA, hóf störf hjá Héraðsdómi Reykjaness árið 2000.
Hann var lögfræðingur hjá Íslenskri Erfðagreiningu 2001-2002 og deildarstjóri lögfræðideildar landbúnaðarráðuneytisins 2002-2007. Atli starfaði sem lögmaður á fyrirtækjasviði og við endurskipulagningu eigna hjá Landsbankanum árin 2007-2012.

sviði samningaréttar, alþjóðlegra fjárfestinga, fjármálaréttar,
gjaldeyrismála, alþjóðaviðskipta,
félagaréttar, eigna- og auðlindaréttar, hjúskapar og forsjármála
auk málflutnings fyrir héraðsdómstólum og Hæstarétti. „Við
sérhæfum okkur enn fremur í ráðgjöf til fyrirtækja sem vilja nýta
sér ákvæði fríverslunarsamninga
sem Ísland er aðili að,“ segir Ingibjörg. Svo eru bændur og málefni
þeirra í hávegum höfð á stofunni,
bætir Sigurður við.

Áhugi á fjárfestingum á Íslandi
Ýmis önnur verkefni koma inn á
borð lögmannanna á Land. „Við
höfum til dæmis orðið vör við
að enn þá ríkir töluverð óvissa

varðandi fjármál einstaklinga og
fyrirtækja vegna erlendra lána.
Við reynum að greiða úr þeim
málum fyrir umbjóðendur okkar,“
skýrir Atli frá. „Þá aðstoðum við
einnig einstaklinga og fyrirtæki
við að nýta sér gjaldeyrisútboð
Seðlabanka Íslands,“ segir Eiríkur
en Lögmenn Land leiðbeina innlendum og erlendum aðilum sem
vilja fjárfesta hér á landi.
Að sögn Sigurður hefur ráðgjöf
til handa forsjárlausum feðrum
við að ná fram réttindum sínum
aukist mikið á síðustu árum.
Eiríkur bendir á að verkefnin
séu mjög fjölbreytt enda búa eigendur Land yfir ólíkri reynslu.
„Það er okkar styrkleiki hvað við
erum ólík og höfum margvíslega

reynslu. Viðskiptavinir okkar fá
alltaf þjónustu hjá þeim lögmanni
sem er sérfræðingur í þeim málaflokki sem um ræðir. Yfir flókin
mál setjumst við öll og ræðum í
sameiningu,“ upplýsir Atli.
Ingibjörg telur að mikill áhugi
sé á Íslandi í hinu alþjóðlega viðskiptaumhverfi en erlendir fjárfestar séu farnir að horfa til Íslands í auknum mæli. „Það virðist
vera ákveðin bjartsýni ríkjandi,“
segir hún.
„Það er gaman að sjá hugmyndir frumkvöðla verða að
veruleika og við höfum aðstoðað
mörg sprotafyrirtæki við að koma
lagalegu umhverfi sínu í þann
búning sem hentar best hverju
sinni,“ segir Atli að lokum.

Til frekari upplýsinga benda lögmenn Land á netföng sín sem eru þessi:
Atli Már Ingólfsson: atli@landlogmenn.is | Eiríkur Gunnsteinsson: eirikur@landlogmenn.is | Ingibjörg Ólöf Vilhjálmsdóttir: iov@landlogmenn.is | Sigurður Jónsson: siggi@landlogmenn.is

