
 

 

STIFTELSEN INDEPENDENT 
 

 

Inledning 

 

Stiftelsen Independent, i det följande benämnd Stiftelsen, bildades i september 1999 genom en 

donation av aktier i Independent Intressenter AB samt ett kapitalbelopp om  

100 000 kronor. Stiftelsen äger i dag, förutom aktier i ett intressentbolag, direkt och indirekt, ak-

tier i ytterligare ett antal aktiebolag. Stiftelsen har, bl.a. på grund av sitt allmännyttiga ändamål, 

status som begränsat skattskyldig. 

 

Stiftelsen har till ändamål att främja forskning och andra utredningsinsatser inom juridiken, särskilt 

inom området för finansiella tjänster i ett internationellt perspektiv. Ändamålet ska tillgodoses 

genom utdelning av forskningsstipendier eller lämnande av bidrag till litterär vetenskaplig pro-

duktion. Stipendium eller bidrag utdelas endast till person som, när ansökan inges till Stiftelsen, är 

antagen till doktorandutbildning vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet. Avsikten är att 

Stiftelsens verksamhet ska vara av långsiktig natur samt att stipendier ska utbetalas årligen. 

 

Stiftelsens styrelse består av Lars Söderqvist, ordförande, Ulf Blommé och Caroline Olausson, 

samtliga verksamma som advokater vid Wesslau Söderqvist Advokatbyrå.  

 

Stipendier 

 

Stiftelsen har för avsikt att under år 2019 utbetala ett eller flera stipendier om upp till sammanlagt 

85 000 kronor. Stipendierna delas, som framgår av Stiftelsens ändamål, ut bland doktorander som 

bedriver forskning med anknytning till finansiella tjänster.  

 

Ansökningsförfarandet 

 

Ansökan  

 

Ansökan ska inges på en särskild blankett och ska vara Stiftelsen tillhanda på den adress som anges 

nedan senast den 15 november 2019. Ansökningsblanketten finns att hämta på www.wsa.se, al-

ternativt rekvireras från Caroline Olausson, tfn 08-407 88 00 eller 

e-post: caroline.olausson@wsa.se. 

 

Ansökan, inkl. bilagor, kan med fördel inges via e-post enligt ovan.  

 

Behandlingen av ansökan 

 

Stiftelsen har lämnat i uppdrag till Wesslau Söderqvist Advokatbyrå att bl.a. administrera ansök-

ningsförfarandet. Efter utgången av den ovan angivna ansökningsfristen kommer Wesslau Sö-

derqvist Advokatbyrå sålunda att för Stiftelsens räkning behandla inkomna ansökningar.  
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Beslut och utbetalning  

 

Besked om vilka sökande som tilldelats aktuella stipendier kommer att tillkännages genom med-

delande till de sökande. Utbetalning av beviljade stipendier beräknas ske i början av december 

månad.   

 

Övrigt 

 

I anledning av att Stiftelsen är intresserad av att följa den akademiska forskningen inom Stiftelsens 

verksamhetsområde förutsätter Stiftelsen att sökande som tilldelas stipendium till Stiftelsen kon-

tinuerligt översänder kopior av den vetenskapliga produktionen som exempelvis artiklar och den 

kommande avhandlingen samt att stipendiaten muntligen kan redovisa sina forskningsresultat.  

 

Adress m.m. 

 

Stiftelsen Independent 

c/o Wesslau Söderqvist Advokatbyrå  

Box 7836  

103 98 STOCKHOLM 

 

Eventuella frågor kan ställas till Caroline Olausson.  

 

 


