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Johan Carle började arbeta på Mannheimer Swartling år 1993, efter att ha suttit ting vid
Stockholms tingsrätt. Han har varit delägare i byrån sedan år 1999. Johan Carle är ordförande i
byråns verksamhetsgrupp för EU- och konkurrensrätt och tillhandahåller rådgivning till primärt
större skandinaviska och internationella företag.
Johan Carle har mycket stor erfarenhet av frågor kring förvärvskontroll, karteller, missbruk av
dominerande ställning, statsstöd samt offentlig upphandling.
ADRESS

Under närmare ett decennium var han ansvarig för Mannheimer Swartlings Brysselkontor. Han

Mannheimer Swartling

har lång erfarenhet av att hantera ärenden vid konkurrensmyndigheter och domstolar på såväl

Advokatbyrå AB

svensk nivå som på EU-nivå.

Norrlandsgatan 21
Box 1711
111 87 Stockholm

Klienter berömmer Johan Carle för hans "knowledge of business and business people's needs, as
well as hands-on advice and commercial awareness" och beskriver honom som en "true
professional with high integrity".

DIREKTNUMMER

+46 8 595 065 76
MOBILNUMMER

+46 709 777 576

Han rankas konsekvent som ledande inom EU- och konkurrensrätt av samtliga etablerade
rankinginstitut, såsom Legal 500, Chambers och Who's Who Legal. Han har dessutom mottagit
ILO Client Choice Award två år i rad.
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UTMÄRKELSER

Johan Carle har under ett flertal år rankats som en av Sveriges ledande konkurrensrättsjurister,
jfr till exempel Chambers Global 2018, The International Who’s Who of Competition Lawyers
2018, PLC Global Counsel 2018 och Global Competition Review 2018. Han har också vid tre
tillfällen tilldelats Client Choice Award inom området för konkurrensrätt.
Johan Carle har även erhållit Legal 500s utmärkelse Hall of Fame efter att i mer än 7 år i rad
utsetts till ledande konkurrensrättsadvokat.
Who’s Who Legal har rekommenderat Johan Carle som konkurrensrättsadvokat sedan 2006,
och har utsett honom till Thought Leader in Competition 2018.
Mannheimer Swartlings EU- och konkurrensrättsgrupp har under lång tid rankats som en av
Sveriges främsta, jfr till exempel Chambers 2018 och Legal 500 2018, och rankas även som en
av världens 100 ledande konkurrensrättsgrupper.
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