Föreningen Immaterialrättsligt Forum (FIF) har, tillsammans med Setterwalls, glädjen
att kunna inbjuda sina medlemmar till ett lunchseminarium den 26 april 2022 kl.
12.00 med Florian Traub och Gill Dennis, Pinsent Masons LLP, Storbritannien på
temat:

Brexit och dess konsekvenser på varumärkes- och
designrättigheter
Florian och Gill kommer att diskutera Brexits konsekvenser på varumärkes- och designrättigheter i EU
och Storbritannien, med ett focus på de praktiska implikationerna. Ämnen som kommer att diskuteras
inkluderar följande:
• what trade mark, and registered and unregistered design protection, in the UK and EU looked
like before Brexit, and what it looks like now;
• whether the scope of trade mark and design protection has changed as a result;
• how the cloning process went – was it smooth and what outstanding issues remain?
• the position on trade mark and registered design applications pending in the EU on 31 Dec
2020;
• the practical implications for rights holders in terms of the increased administrative burden
around renewals and additional costs, the potential to miss renewals deadline, use issues and
customs seizures complexities;
• the impact on international registrations;
• the need for local representation when managing rights in the UK; and
• what is on the horizon for TMs and designs – including a discussion of the review of the
designs regime in the EU and the parallel imports consultation in the UK, and the possibility
of legal divergence with the UK

Florian är partner på Pinsent Masons LLP och ansvarar för deras varumärkesteam och
Gill är Senior Associate Practice Development Lawyer på Pinsent Masons LLP.
Gör er redo för ett spännande och innehållsrikt seminarium!
Plats: Zoom (länk skickas till de som anmäler sig)
Datum: Tisdagen den 26 april 2022 kl. 12.00 - ca 13.00
Anmälan om deltagande sker till: Ulrika Wennersten, ulrika.wennersten@har.lu.se
Hjärtligt välkomna!
För styrelsen
Lovisa Dahl Nelson
Föreningen Immaterialrättsligt Forum bildades hösten 1996 för att i södra Sverige främja diskussionen och
utvecklingen inom det immaterialrättsliga området. FIF organisationsnummer är 802420-4128.
FIF arrangerar regelbundet seminarier för advokater, jurister, patentombud samt övriga immaterialrättsintresserade inom näringslivet, domarkåren och den offentliga förvaltningen. Alla är välkomna. Ämnena
varierar men är alltid aktuella och hänförliga till immaterialrätten i en vid tolkning. FIF är en ideell förening
vars intäkter baseras på medlemsavgifter och vars verksamhet är beroende av medlemmarnas ideella
insatser. Medlemsavgift för 2022 är 200 kr för enskild medlem och 1.000 kronor för företagsmedlem. Som
företagsmedlem har man rätt att skicka obegränsat antal anställda till respektive seminarium. Betalning
görs till bankgironummer 5163-5944 samtidigt som ett e-postmeddelande innehållande företagets eller
personens aktuella namn samt den e-postadress inbjudningar till seminarium ska skickas till sänds till
Ulrika Wennersten på adress ovan.

