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Jacob Allon har i mere end 10 år rådgivet og bistået private erhvervsvirksomheder og offentlige selskaber
primært i forbindelse med større tvister inden for forskellige retsområder, herunder navnlig entrepriseret og
rådgiveransvar.
Jacob har stor erfaring med at håndtere og føre omfattende og komplicerede rets- og voldgiftssager i tæt
samarbejde med klientens juridiske og tekniske medarbejdere og sigter altid efter den bedste løsning for
klienten, uanset om det i den konkrete situation måtte være i form af et forlig eller en endelig dom eller
voldgiftskendelse. Han har således også stor erfaring med forligsforhandlinger og indgåelse af forligsaftaler.
Jacob har i forbindelse med sit arbejde med tvistløsning bl.a. deltaget i omfattende syns- og skønssager og
bistået flere af landets største virksomheder i komplekse voldgiftssager med en sagsgenstand på over 1 mia.
kr., herunder entreprisesager.
Ud over sit arbejde med tvister rådgiver Jacob offentlige myndigheder, offentlige selskaber og private erhvervsvirksomheder om såvel eksisterende aftaleforhold som udformning og indgåelse af nye kontrakter.
Jacob taler de skandinaviske sprog og engelsk.

Jacob Allon har på det seneste bl.a. rådgivet om:
•
•
•
•
•
•

udarbejdelse af entrepriseaftaler for bygherrer og tekniske rådgivere
udarbejdelse af aftaler mellem bygherrer i forbindelse metrobyggeriet i København og samtidig
udvidelse af Fisketorvet
udarbejdelse af forligsaftaler i aktive byggesager
aftaler mellem projektudvikler og kommune i forbindelse med kommunens salg af et større grundareal
forsikringsdækning for fejl og mangler i forbindelse med kommunale byggerier og erhvervsbyggerier
levering af varmepumper til kraftvarmeværker

Jacob har også været involveret i rets- og voldgiftssager vedrørende:
•
•
•

anvendelse af MgO-plader som vindspærreplader i større byggerier og renoveringer, herunder
deltagelse i en række syns- og skønssager
tekniske rådgiveres honorarkrav samt projekterings- og tilsynsansvar
entreprenørers forsinkelse og ekstrakrav i forbindelse med metrobyggeriet i København, herunder
deltagelse i syn og skøn
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Advokat, VILTOFT
Advokat, VILTOFT
Advokat, Gorrissen Federspiel, København
Retssagsbehandling og procedure – specialiststuderende
Foreign lawyer, Paul, Weiss, RIfkind, Wharton & Garrison LLP, New York
Advokat, Gorrissen Federspiel, København
Advokatbeskikkelse
Advokatfuldmægtig, Gorrissen Federspiel, København
Cand.jur., Københavns Universitet
English for Law, Københavns Universitet

2012-2016

Intern underviser i retssagsbehandling og procedure, Gorrissen Federspiel København/-Aarhus

Medlem af bestyrelsen og medstifter, YAC – Young Arbitrators Copenhagen, 2013-2016
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