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Ports Group rekryterar spetskompetens för fortsatt
strategisk tillväxt

Johan Sjöbäck. Foto: Ports Group AB

Ports Group fortsätter att växa och rekryterar nu immaterialrättsspecialisten Johan
Sjöbeck. Johan kommer närmast från Groth & Co AB där han varit delägare sedan
2007. Genom rekryteringen förstärker Ports Group ytterligare sitt erbjudande och
sin spetskompetens inom området varumärkessäkerhet.
Johan Sjöbeck är specialiserad på internetrelaterad immaterialrätt och med mer än tjugo
års erfarenhet av frågeställningar relaterade till internetrelaterad juridik är han en av
landets främsta specialister inom området. Han har juristexamen från Lunds Universitet
samt Master (LLM) från King’s College i London där han redan tidigt specialiserade sig
inom immaterialrätt och IT-rätt.
Johan är vidare sedan 2002 utsedd skiljedomare i internationella domännamnstvister
(UDRP) hos FN-organet WIPO (World Intellectual Property Organization) och är även
tvistlösare för den svenska toppdomänen .se samt för den europeiska topdomänen .eu.
-

Ports Group har ett innovativt tänk som lockar mig enormt mycket och bolagets
erbjudande ligger helt rätt i tiden. Den unika helhetslösningen som kunderna
erbjuds där man väver ihop tekniska lösningar med juridiken ligger i framkant i
branschen och det ska bli spännande att vara en del av detta. Ports Group känns
rustat för framtiden, och jag ser fram emot att bli en del av det och att bidra med
min mångåriga erfarenhet från branschen, säger Johan Sjöbeck.
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Det är med stor glädje vi välkomnar Johan till Ports Group. Ports Group befinner
sig i stark tillväxt och arbetar ständigt för att möta kundernas behov av
specialiserad kompetens och komplex rådgivning på en marknad i förändring.
Genom Johans gedigna erfarenhet och unika kompetens inom tvistlösning
förstärker vi ytterligare vårt erbjudande inom varumärkessäkerhet vilket känns
fantastiskt roligt, säger Patrik Simson, VD Ports Group.

Johan börjar på Ports Group den 14 oktober.

Om Ports Group
Med specialistkompetens inom varumärkets alla delar är Ports Group en marknadsledande aktör
inom varumärkessäkerhet.
Ports Group bildades 1994 och har under de följande 25 åren hjälpt sina kunder med de
utmaningar och hot som digitalisering och globalisering skapat avseende skyddet kring
varumärken. Varumärkessäkerhet har gått ifrån ett avgränsat juridiskt skydd till en komplex
strategifråga som kräver en helhetssyn av varumärkets olika delar - legalt, digitalt och tekniskt.
Med heltäckande specialistkompetens inom varumärkets alla delar hjälper vi kunder i samtliga
branscher, såväl nationellt som internationellt, att säkerställa och bibehålla ett säkert varumärke.
Genom skräddarsydda paketlösningar och dedikerade kundteam med strategisk, juridisk och
teknisk specialistkompetens tillhandahåller vi proaktiv rådgivning och aktiv förvaltning av våra
kunders varumärkesportföljer. Med vår för branschen unika lösning ports.management får våra
kunder en komplett överblick över hela sin varumärkesportfölj – legalt, digitalt och tekniskt.
Ports Group har idag ca 60 medarbetare på våra kontor i Göteborg, Stockholm och Malmö.
Läs mer på www.portsgroup.com
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