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IP-byrån Bergenstråhle & Partners
öppnar kontor i Linköping
Den sjunde augusti slog Bergenstråhle & Partners upp portarna till sitt nya
kontor i Mjärdevi Science Park, Linköping. Annelie Olofsson, Nicklas
Ojakangas och Urban Nyberg, alla tre med lång erfarenhet av IP och
Linköpingsregionen, kliver in i bolaget och kommer ha centrala roller i
etableringen av Bergenstråhle & Partners Linköping.
– Linköping med omnejd har en bra blandning av väletablerade bolag och
spännande start-ups med stor potential. Vi är övertygade om att regionens
innovativa bolag kommer kunna ta sina affärer till nya höjder med hjälp av
våra tjänster. Det finns en anledning till att 20 procent av bolagen på årets
33-lista är kunder till Bergenstråhle, säger Peter Friedrichsen, VD,
Bergenstråhle & Partners.
Stärker banden till regionen
Bergenstråhle & Partners har sedan tidigare kunder i Linköping, och har
också koppling till regionen genom samarbeten med Linköpings Universitet.
Genom rekryteringarna av Annelie, Nicklas och Urban hoppas man stärka
banden ytterligare då alla tre har jobbat med IP-frågor i regionen under en
längre tid.
– Vi har länge tittat på möjligheten att etablera oss i Linköping. När vi sedan
fick möjligheten att redan från start göra det tillsammans med Annelie,
Nicklas och Urban så kändes det helt rätt. Det ska bli mycket spännande att
göra detta tillsammans med tre väldigt kompetenta och erfarna
nyrekryteringar som dessutom kan regionen. Ytterligare rekryteringar kan
också vara aktuellt ganska snart, säger Peter Friedrichsen, VD, Bergenstråhle
& Partners.

Bergenstråhle & Partners är en ledande svensk IP-byrå som specialiserat sig
på att hjälpa innovativa företag att identifiera, kontrollera och strategiskt
hantera sina viktigaste immateriella tillgångar och utveckla dem till
konkurrensfördelar. Vi hjälper företag att maximera sin Return-OnInnovation®
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