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Pressmeddelande – Kawin Mårtensson går till Kompass 
  
______________________________________________________________________ 
  
Kompass Advokat har specialister inom försäkringsrätt och finansiell reglering, GDPR/dataskydd, 
marknadsföring/varumärken samt avtals- och bolagsrätt. Förutom att flera av våra kompetenser 
är ovanliga på den svenska marknaden särskiljer vi oss genom vårt förhållningssätt till våra 
klienter och medarbetare. Att underlätta och skapa affärsnytta i klientens praktiska verklighet är 
vår drivkraft.  
______________________________________________________________________ 
  

Kompass Advokat rekryterar Kawin Mårtensson för att stärka byråns erbjudande inom 
främst försäkring och finansiell reglering. Kawin kommer närmast från en roll som senior 
legal counsel på Nordea Liv & Pension. 

Kawin har lång erfarenhet av försäkringsområdet och har förutom erfarenhet av liv- och 
pensionsjuridiken även arbetat på skadeförsäkringsbolag, advokatbyrå och 
Finansinspektionen. Han har hjälpt till att implementera nya regelverk (t.ex. om 
försäkringsdistribution, IDD, och dataskydd, GDPR), speciellt hur reglerna påverkar 
digitalisering av traditionella försäkringstjänster. Under tiden på Finansinspektionen deltog 
Kawin i arbetet med att fastställa praxis och tillsynsrutiner för Solvens II-regelverket.  

- Jag är mycket glad att Kawin väljer att ansluta sig till oss säger Anna Lööv, grundare av 
Kompass Advokat. Inom finansbranschen har omfattande regelverk slagit på bred front 
under senare år, och inom kort kommer aktörer inom liv- och pensionsområdet att behöva 
förhålla sig till de nya tjänstepensionsreglerna, IORP II. Dessutom kommer nya regler inom 
hållbar finansiering som våra klienter både ser som ytterligare ett regelverk att efterleva men 
också som en affärsmöjlighet. Genom Kawin kommer vi att fortsatt kunna erbjuda våra 
klienter avvägningen mellan en trygg regelefterlevnad och en god förståelse för deras affär.  

- Finansbranschen har länge varit inne i en period med flera nya regelverk, men nu ser vi att 
många bolag flyttar fokus mot att utveckla affären. Ofta handlar det om en ökad 
digitalisering och automatisering, vilket ställer krav på god förståelse för hur regelverken ska 
tillämpas i den nya miljön. Rätt hanterat kan ett väl genomfört arbete de närmaste åren ge en 
enorm styrka på marknaden. Det ska bli väldigt roligt att tillsammans med kollegorna på 
Kompass få hjälpa klienterna med detta arbete, säger Kawin Mårtensson. 

Kawin börjar hos Kompass i slutet av oktober 2019.  

För mer information, välkomna att kontakta Anna Lööv. 
   
Anna Lööv, telefon +46 (0) 708 499 498                                 
 
 
 


