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TUTVUSTUS
Karolina Ullman on Chambers Global 2017 väljaandes ära märgitud kui ekspert M&A valdkonnas. Eriti kiidetakse tema
oskust “jõuda õiglaste kokkulepeteni”. Karolina on nii Rootsi, kui ka Eesti advokaat ning nõustab kliente rootsi, eesti ja
inglise keeles.
Karolina Ullman on lepingu sõlmimisel võtmeisikuks Rootsi klientidega, kes tunnevad huvi Eesti vastu. Kliendid kiidavad
teda: “Ta mõistis täielikult meie probleemi ning temast oli väga palju kasu! Ta räägib soravalt rootsi, eesti ning inglise
keelt ja on liige nii Eesti kui ka Rootsi Advokatuuris.”
Karolina on Chambers Global 2018 ja 2019 väljaannetes ära märgitud ka kui Äriõiguse/M&A välisekspert Rootsis (viibib
Eestis). Kliendid ütlevad, et “ta tunneb Eesti turgu väga hästi” ning et “temaga on lihtne ühendust saada ning ta vastab
kiiresti“.
Legal 500 on Karolina Ullmani Eestis ära märkinud intellektuaalomandi, IT ja Telekomi valdkonnas. “Njord
Advokaadibürool on märkimisväärseid kogemusi piiriüleste kaubamärgi rikkumiste kaasustes /…/. Karolina Ullman on
intellektuaalomandiõiguse võtmekontakt.” Samuti tunnustab Legal 500 Karolinat kinnisvara valdkonnas.

TÖÖKOGEMUS

HARIDUS

2015–

vandeadvokaat, partner, NJORD, Eesti

2001

Uppsala Ülikool, eesti keel BA

2005–2014

vandeadvokaat, partner, MAQS Law

1998

Stockholmi Ülikool, LL.M

Firm, Eesti

1997

Tartu Ülikool, eesti keel ja õigusteadus

2004

advokaat, MAQS Law Firm Stockholm,
Rootsi

2001–2003

jurist, MAQS Law Firm Stockholm,
Rootsi

1999–2001

noorem

kohtunik,

Bollnäsi

Ringkonnakohus, Rootsi
1994–1998

Lindskog Malmström Law Firm, Rootsi

KEELED
Rootsi keel, eesti keel, inglise keel
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“Virtuaalvääringu tegevusload Eestis”. www.rmp.ee, 13.11.2018, kaasautor
“Gucci kott ainult 100 eurot”. www.rmp.ee, 14.04.2018
“3D printimine, kes vastutab sinu vigase 3D prinditud eseme eest“. www.rmp.ee, 28.03.2018, kaasautor
“Soome, meie armastatud ja vihatud naaber!“. www.ärileht.ee, 26.11.2017
“Viis olulist asja, mida norrakatega äri tehes meeles pidada“. www.rmp.ee, 5.12.2017
“Tallinn on Riia pealinn ehk mida norrakad lõunaks söövad ning kuidas see sinu äri mõjutab?“. www.ärileht.ee,
19.11.2017 ja www.rmp.ee, 04.12.2017
“Viis olulist asja mida taanlastega äri tehes silmas pidada“. www.rmp.ee 29.11.2017
“Taanlased on Põhjamaade parimad kauplejad – kuidas nendega äri tehes end mugavalt tunda?“.
www.ärileht.ee, 11.11.2017 ja www.rmp.ee, 28.11.2017
“Viis olulist asja, mida rootslastega äri tehes silmas pidada! Kas nõustud?“. www.rmp.ee, 20.11.2017
“Põhjamaade ärikultuur: mida tasub teada rootslastega läbirääkimisi pidades?“. www.rmp.ee 14.11.17 ja
www.ärileht.ee 05.11.17
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Eesti Advokatuur
Rootsi Advokatuur
Rootsi Kaubanduskoda Eestis, esinaine
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