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NY PARTNER: Johan Rysst-Heilmann blir nå likeverdig partner i Hulaas, sammen med Anders Christensen (t.v) og Stine Beate
Hjorth. Foto: Trine Urstad

Av Trine Urstad
17. januar 2018, kl. 14:45



Johan Rysst-Heilmann (36) har nylig blitt partner i Hulaas.
DEL




Rysst-Heilmann, som kommer fra Rygge, har jobbet ved advokatfirmaet, som holder til i Møllebyen, i snart
fem år. 1. januar ble han partner.
– Det er jeg selvsagt veldig fornøyd med, sier han og smiler.
Rysst-Heilmann kom fra en jobb som rådgiver hos Namsfogden i Oslo og startet som advokatfullmektig hos Hulaas.
De siste to årene har han jobbet som advokat og sørget for å sikre seg egen portefølje.
– På bakgrunn av jobben hos Namsfogden har jeg spesialkompetanse innenfor insolvens og tvangsfullbyrdelse, som
også er nært beslektet med konkurs. Jeg får jevnlig oppdrag som bostyrer i konkurs fra Moss tingrett. Utover det
jobber jeg også en del med arbeidsrett og entreprise, sier Rysst-Heilmann.

Advokatfirmaet Hulaas AS har to kontorer; ett i Møllebyen i Moss og ett på Solli plass i Oslo. Firmaet har ti ansatte og
totalt seks likeverdige partnere likt fordelt på de to kontorene. Hulaas spesialiserer seg innen forretningsjuridiske
områder, som arbeidsrett, kontraktsrett, fast eiendom, skatterett, selskapsrett og offentlige anskaffelser.
– Hver partner er spesialisert på et fagområde, men har bred kunnskap utover dette, som vi drar nytte av. Vi er gode
på å bistå hverandre. Vi har også et samarbeid med HCA revisjon, som vi deler hus med i begge byene, som er viktig
for oss og for kundene, sier Anders Christensen, advokat og partner i Hulaas.

At Rysst-Heilmann nå er inne som partner, er Christensen og Stine Beate Hjorth, advokat og partner, godt
fornøyd med.
– Johan har vist seg å være en svært god advokat, som vi er veldig glad for å ha med på laget, sier Hjort.
– Som partner har man et utvidet ansvar for driften, man løftes opp et nivå. Johan har tatt stegene de årene han har
vært her og har vist at han klarer å utvikle seg. Han fyller sitt fagfelt, så alt i alt er vi veldig fornøyd med å få han med
som partner, sier Christensen.

DETTE ER PARTNERNE

Kristian Voie Danielsen – ansatt i Hulaas siden 2002 og arbeider med saker på de fleste områder med hovedvekt
på forretningsjuridiske tjenester, herunder særlig fast eiendom og arbeidsrett.
Vegard Langeland Hagen – fagansvarlig for arbeidsrett og kontrakter/offentlige anskaffelser.
Stine Beate Hjorth – ansatt i Hulaas siden 2010 med hovedområder på fast eiendom, kontraktsrett og
prosedyre.
Anders Christensen – ansatt i Hulaas siden 2014 og arbeider særskilt med skatterett, økonomisk kriminalitet,
ligningsforvaltning, generasjonsskifter samt beslektede rettsområder.
Jonas Dale – ansatt i Hulaas siden 2014 med hovednedslagsfelt innen forretningsjuridiske tjenester, herunder
selskapsrett, kontraktsrett, transaksjoner samt beslektede rettsområder.
Johan Rysst-Heilmann – ansatt i Hulaas siden 2013 med hovedvekt på arbeidsrett, pengekravsrett, insolvens og
entreprise.

Lik Moss Avis på Facebook
Liker Nicholas Gibb og 13 k andre liker dette.
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