
Vores medarbejdere sidder klar til hjælpe 

Hos Leoni Advokater tager vi den nuværende situation, hvor Covid-19 har ramt store dele af verden, meget 
alvorligt og forsøger samtidig at sikre, at kundeoplevelsen hos os påvirkes mindst muligt. Langt de fleste 
kunder vil ikke opleve nogen ændring i den gode service, som vi altid tilstræber at levere. 

Vi følger naturligvis myndighedernes anbefalinger nøje. Vores dygtige medarbejdere arbejder i øjeblikket i 
videst muligt omfang fra deres hjemmearbejdspladser, mens enkelte betjener vores to kontorer i Holstebro 
og Viborg, som begge er åbne som normalt. Telefoner og e-mail fungerer som normalt, så alle 
medarbejdere er tilgængelige og fleksible i sædvanligt omfang. Møder holdes i størst mulig udstrækning via 
telefon eller videokonference, mens større møder og forsamlinger er udsat indtil videre. 

Ved besøg på vores kontorer beder vi indtrængende om, at vi passer på hinanden, ved at man følger 
Sundhedsmyndighedernes anbefalinger til begrænsning af smittespredning. 

Danmark er er pt. i en form for lock-down, som har meget betydelige konsekvenser for både erhvervslivet 
og private. Udfordringer og bekymringer om den nærmeste fremtid trænger sig naturligt nok på mange 
steder. 

For at afbøde virkningerne af krisen mest muligt, er det vigtigt, at vi står sammen og arbejder på fuld kraft 
for at opretholde aktivitetsniveauet erhvervslivet i videst muligt omfang og ikke sætter alle aktiviteter i stå. 
Det er et fælles samfundsansvar og skal selvfølgelig ske indenfor de rammer myndighederne fastsætter. 
Efter en kort tilpasning er vi nødt til at acceptere en ny normal i en forhåbentlig kort periode. Hos Leoni 
Advokater gør vi derfor vores yderste for at opretholde normalt aktivitetsniveau og hjælpe andre med at 
gøre det samme. 

Leoni Advokater følger udviklingen nøje fra time til time og vurderer løbende de juridiske konsekvenser af 
situationen. Vi holder os hele tiden ajour med den juridiske udvikling og de tiltag som Covid-19 medfører, 
så vi kan yde den bedst mulige rådgivning. Akutte opgaver i forbindelse med Covid-19 situationen vil 
selvfølgelig have høj prioritet, da de kan kræve meget hurtig handling, men sætter på ingen måde øvrige 
opgaver i stå. 

Vi sidder derfor klar til at hjælpe dig eller din virksomhed med de spørgsmål, som trænger sig på, både i 
forbindelse med Covid-19 og i øvrigt. 

Find vores kontaktoplysninger på www.leoniadvokater.dk. 

 


