Varumärken
Ett fullgott varumärkesskydd stärker dina möjligheter att hindra andra från att
utnyttja dina marknadsföringsinsatser. Det gör att du kan tillvarata dina
investeringar och öka möjligheterna att särskilja din verksamhet och dina
produkter.

Varumärkesansökningar
Vi utarbetar varumärkesansökningar i samråd
med våra kunder och företräder dem i kontakterna med varumärkesmyndigheter och
utländska ombud.

och att det förnyas inom föreskriven period.
Vi bistår med rådgivning om hur varumärket
bör användas samt hjälper dig att hålla reda
på när det är dags att förnya registreringen
på respektive marknad.
Bevakningar

Registreringsstrategier
Det finns numera olika vägar att gå för att
erhålla registreringsskydd, såväl i Sverige
som i andra länder. Utifrån en analys av din
verksamhet och potentiella framtida marknader bistår vi med rådgivning för att hitta
det strategiskt mest lämpliga sättet att
ansöka om varumärkesskydd.
Förundersökningar
Marknadsavdelningen har tagit fram en rad
slagkraftiga namn för din nya produktserie –
men tänk om de redan är upptagna? Vi
hjälper dig att undersöka tillgängligheten av
dessa i Sverige såväl som på samtliga
geografiska marknader av intresse.
Upprätthållande
Till skillnad mot de flesta andra immateriella
rättigheter, kan ett registrerat varumärke
”leva” i evighet. Förutsättningen är att
märket faktiskt används på ett korrekt sätt

För varumärkesinnehavaren innebär en
bevakning en möjlighet att på ett tidigt
stadium agera mot att någon annan i god tro
erhåller registreringsskydd för ett identiskt
eller liknande varumärke. I allt fler länder
anför inte varumärkesmyndigheterna längre
tidigare liknande varumärken som hinder vid
ansökningstillfället. Detta lägger ett allt
större ansvar på varumärkesinnehavaren att
själv bevaka sina rättigheter efter erhållet
registreringsskydd. Vi kan hjälpa dig med
detta på samtliga geografiska marknader av
intresse.
Försvar vid intrång
I händelse av en uppkommen tvist som gäller
dina varumärken, eller andra immateriella
rättigheter, kan våra jurister bistå med
rådgivning samt företräda dig vid förhandlingar och/eller inför domstolar.

KONSULTER I IMMATERIALRÄTT OCH KOMMERSIELL JURIDIK
BRANN AB

BRANN@BRANN.SE

STOCKHOLM +46 (0)8-429 10 00
LUND +46 (0)46-271 77 00

WWW.BRANN.SE
GÄVLE +46 (0)26-18 63 20

UPPSALA +46 (0)18-56 89 00

Trademarks
Proper trademark protection increases your possibilities of preventing
unauthorized utilization of your marketing efforts and contributes thereby to
safeguarding your investments as well as to increasing opportunities to
distinguish your business and products.

Trademark applications
In consultation with you, we prepare
trademark applications and act as your
representative in relation to trademark
authorities and in co-operation with foreign
attorneys.

trademark(s) in a proper manner in order to
avoid the possibility that your trademark
registration(s) could be vulnerable to
cancellation. Furthermore, we are able to
assist you with the renewal of your
registrations in Sweden and elsewhere.
Trademark Watching

Registration strategies

Your marketing department has come up with
a number of new product names – but what if
these names are not available? We are happy
to assist you in investigating the availability
of these names in Sweden and/or in other
geographical markets of interest.

For you as a trademark holder, watching
entails the opportunity at an early stage to
prevent a third party from obtaining
registration of a trademark or brand name
which is identical with, or similar to, your own
trademark or brand name. Since the
trademark authorities in numerous countries
no longer ex officio make citations to prior
identical and/or similar trademarks or brand
names as bars at the time of application, to a
considerable extent it is up to the trademark
or brand name owner to continuously monitor
his own trademark rights. We are naturally
able to assist you in this respect – in Sweden
and in all other geographical markets of
interest.

Maintenance

Infringements and cancellation actions

Contrary to most other intellectual property
rights, a trademark right can last for ever.
This however provided that the trademark is
continuously and correctly used in accordance
with the respective country’s laws and
regulations in this respect. We provide
guidance as to how you should use the

In the event that you become involved in a
dispute concerning your trademarks or other
IP rights, we would be pleased to provide you
with legal advice and – if it should prove to
be necessary – naturally also to represent
you before the Court(s).

In Sweden, as well as in other countries,
there are various ways to obtain trademark
protection through registration. Setting out
from an analysis of your business and
potential future markets, we provide
guidance as to the strategically most suitable
way for you to obtain registration protection.
Trademark Searches
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