
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

PROFIL 

 

Thomas Ryhl er en engageret og meget vidende advokat. Han sætter en ære i at kende og forstå sine kunders forretning, 

og han tæller en række af verdens største virksomheder blandt sine trofaste kunder. Han har mange års erfaring med EU-

baseret ret og er specialist i lægemidler, konkurrenceret, erstatningsret og EU-ret. 

 

Thomas Ryhl rådgiver bl.a. om regulatoriske forhold inden for kapitalmarkeder, life science og healthtech og finansielle 

tjenester samt andre EU-direktiver, herunder om moms- og afgiftsspørgsmål og forvaltningsret. Han har ført en række 

spektakulære retssager, han har ofte forhandlet med myndigheder om komplekse spørgsmål, og han har som EU-Kom-

missionens danske advokat ført sager mod Kongeriget Danmark ved EU-domstolene. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPROG 
 
Dansk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, islandsk, svensk, spansk, portugisisk, norsk og russisk. 

 

PUBLIKATIONER 

 

• Forfatter af fem kapitler i EU-Karnov 2018, 2017, 2016 og 2015 (13.-16. udg.) – om sundhed og medicinske 

produkter, om harmonisering, om transeuropæiske netværk (telekommunikation, transport og energi), om 

forskning og udvikling og rummet, og om industripolitik -, af fire kapitler i EU-Karnov 2013 (12. udg.) – om har-

monisering, transeuropæiske netværk, forskning og udvikling og om industripolitik, af fem kapitler i EU-Karnov 
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ERHVERVSERFARING 

 

2015- NJORD Law Firm, partner 

2005-2014 MAQS Law Firm, partner 

1995-2005 Plesner Svane Grønborg, advokatfuld-
mægtig, advokat og associeret partner 

1995-2001 Københavns Universitet, manuduktør 
og ekstern lektor i EU- og folkeret 

1997-1998 United Nations Development Pro-
gramme, New York, Deputy Chief, Legal 
Section 

1985-1995 SOS-International A/S, sagsbehandler 
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UDDANNELSE 

 

2015 Møderet for Højesteret 

1998 Møderet for Landsret 

1998 Advokat 

1995 Københavns Universitet (cand.jur. 
1995, BA jur. 1994, BA kultursociologi 
1985)  
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i 2010 (11. udg.), af syv kapitler i 2008 (10. udg.) om traktaternes grundlæggende principper, om immaterielle 

rettigheder, om sundhed og medicinske produkter, om energi, om transeuropæiske netværk, om forskning og 

udvikling og om industripolitik, af fire kapitler i 9. udg. (2005) og af to kapitler i 8. udg. (2003). 

 

MEDLEMSKABER 

 

• Medlem af Dansk Forening for Konkurrenceret 

• Medlem af Dansk Forening for Europaret 

• Medlem af Dansk Forening for Statstøtteret 

• Medlem af Dansk Forening for Udbudsret 

• Medlem af Det Danske Selskab for Forsikringsret 

• Medlem af Københavns Advokatforening 

• Medlem af American Bar Association (Section of Antitrust Law) 

 

 


