
Politik for Rudersdal Advokaterne 

Rudersdal Advokaterne har, som led i fastsættelsen af en politik for virksomhedens overordnerede 
strategiske mål for håndtering af sager omfattet af Hvidvaskloven samt risikostyring, udpeget advokat 
Kirsten Ebdrup som sammen med advokat Henriette Reinholdt skal sikre, at advokatvirksomhedens 
politikker, risikovurdering og forretningsgange holdes opdateret, samt at reglerne i Hvidvaskloven 
efterleves af Rudersdal Advokaterne. 

Advokaterne Henriette Reinholdt og Kirsten Ebdrup er ansvarlige for advokatvirksomhedens risikoledelse 
og -styring, således at advokatvirksomheden alene påtager sig sagstyper, som falder indenfor Rudersdal 
Advokaternes strategiske målsætning, samt at sagsområderne, som virksomheden påtager sig, er 
identificeret og vurderet i risikovurderingen. 

Rudersdaladvokaterne består af 2 advokater. Der er ingen ansatte i virksomheden. Advokat Henriette 
Reinholdt beskæftiger sig primært med testamenter, lejeret og køb/salg af fast ejendom. Advokat Kirsten 
Ebdrup beskæftiger sig primært med køb/salg af fast ejendom samt erhvervs- og selskabsretlig rådgivning. 
Begge advokater behandler herudover dødsboer. Hver advokat er ansvarlig for de sager, advokaten påtager 
sig. Rudersdaladvokaterne påtager sig kun sager uden for hovedområderne efter nøje vurdering af den 
risiko, der vurderes forbundet med den konkrete opgave. 

Det er kontorets politik kun at påtage sig sager, hvor sagens omstændigheder kan overskues 

Vi påtager os f.eks. ikke sager, hvor  

- ejerstrukturen er uklar,  
- formålet med sagen er uklart,  
- klientens identitet er vanskelig at fastslå 
- der betales kontant 
- midlernes oprindelse er uklar 
- sagen har forbindelse til risikolande, f.eks Østeuropa 
- betalingsforholdene er atypiske 

Indenfor disse rammer ønsker vi at behandle sager med 

- køb og salg af fast ejendom 
- lejeret 
- bobehandling 
- testamenter 
- rådgivning af erhvervsklienter 
- selskabsret 

Såfremt en sag går ud over ovennævnte, skal den anden partner inddrages i beslutningen og vurderingen, 
af hvorvidt sagen skal accepteres, og hvilke foranstaltninger dette indebærer. 

Vi forpligter os til løbende at ajourføre og opdatere ovennævnte retningslinjer. 

14. august 2021 

 

Henriette Reinholdt   Kirsten Ebdrup 


