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Pressmeddelande 27 januari 2016 

Immaterialrättsexperten Pär Leander till Vinge 

Som ett ytterligare steg i Vinges satsning på immaterialrätt rekryterar vi nu 
immaterialrättsadvokaten Pär Leander. I Pär Leander får Vinge en ledande Intellectual 
Property-expert, flitigt omnämnd i internationella publikationer och ständigt i toppen på 
ansedda rankinglistor.  

Pär Leanders erfarenhet av immaterialrätt och internationellt varumärkesarbete spänner över tre 
decennier. Bland de kunder som genom åren anlitat hans juridiska expertiskunskap märks några av 
världens största företag inom telekommunikation, media och konsumentvaror.  

– Under senare år har IP-teamet på Vinge byggt upp en verksamhet som i kapacitet och kompetens 
är bland de ledande i landet. Vi har bland annat utsetts till IP Firm of the Year 2014 och är 
topprankade i Chambers and Partners. I och med att Pär ansluter till gruppen tar vi ytterligare ett 
viktigt kliv framåt i utvecklingen av gruppens verksamhet, särskilt i vårt erbjudande avseende den 
varumärkes- och designinriktade konsultationen, säger Håkan Borgenhäll, Head of IP på Vinges 
Stockholmskontor.   

– Jag har arbetat med Pär på tidigare byråer. Med sin långa erfarenhet av strategiskt varumärkes- 
och designrättsligt arbete för internationellt ledande bolag har Pär en särställning på den svenska 
juristmarknaden på detta område. Vinges immaterialrättsteam får nu ytterligare spets, säger Jur Dr 
Richard Wessman, Vinge. 

Pär Leander kommer närmast från von lode advokat där han var delägare och under flera år 
ansvarig för byråns immaterialrättspraktik. Dessförinnan var Leander under många år delägare på 
MAQS Law Firm, där han var ansvarig för byråns TechMedia-grupp i Stockholm.  

– Jag är väldigt glad över att nu vara en del i Vinges framgångsrika satsning på en heltäckande 
immaterialrättspraktik där numera även förvaltning av kundernas varumärkesportföljer ingår. Jag 
tror att den kommersiella nyttan med genomtänkta IP-strategier kommer att bli mycket tydligare i 
framtiden. Genom EU:s nya varumärkesregler stärks företagens möjligheter att skydda sina 
varumärken och det kommer också att bli enklare och mer kostnadseffektivt att söka skydd. Vinge 
har en mycket viktig uppgift här som en strategisk samarbetspartner med sitt kompletta utbud av 
IP-tjänster, säger Pär Leander, Vinge. 

För ytterligare information; 
Håkan Borgenhäll, Delägare/Head of IP, 010 614 30 30, hakan.borgenhall@vinge.se 
Pär Leander, Advokat/Specialist, 010 614 01 06, par.leander@vinge.se  
Ulrika Åkervall Westin, kommunikationschef, 010 614 30 29, ulrika.westin@vinge.se 

 

Vinge är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med omkring 450 anställda. Vinge är en fullservice-byrå 
med specialistkompetens inom affärsjuridikens samtliga områden. Våra uppdrag är till stor del internationella och vi har 
ett brett kontaktnät med byråer över hela världen. 


