Föreningen Immaterialrättsligt Forum (FIF) har glädjen att kunna inbjuda sina
medlemmar till ett digitalt lunchseminarium onsdag den 15 juni 2022 kl. 12.00 med
Dr. Natalia Kapetanaki-Moraux (EUIPO) på temat:

“EUIPO alternative dispute resolution system for IP disputes”
The seminar will present the ADR services offered by the Alternative Dispute
Resolution Service of the Boards of Appeal as well as the procedural steps of the
mediation process, as it takes place in EUIPO, and the role of the actors involved.

Om Dr. Kapetanaki-Moraux:
Since 2021: IP Administrator in the BoA, EUIPO, Accredited Mediator
2017-2021: IP/Legal Officer, IMI Joint Undertaking of the EU Commission and EFPIA
2007-2017: Attorney at law in law firms in Belgium and Greece (Brussels and
Thessaloniki Bar qualifications)
2007-2017: Lecturer of IP and International Business Law and ADR, Université Libre
of Brussels and ICHEC Brussels Business School

Gör er redo för ett spännande och innehållsrikt seminarium!
Plats: Zoom (länk skickas till de som anmäler sig)
Datum: Onsdagen, den 15 juni 2022 kl. 12.00 - ca 13.30
Anmälan om deltagande sker till: Ulrika Wennersten, ulrika.wennersten@har.lu.se
Hjärtligt välkomna!
För styrelsen
Aurelija Lukoseviciene

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.

