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Dag Sandarts inriktning är immaterialrätt. Dag har sedan år 1980 upparbetat en mycket
omfattande erfarenhet av att biträda svenska och utländska klienter vid avtalsförhandlingar,
upprättande av avtal och hantering av tvister avseende immaterialrättigheter. Avtalsförhandlingarna och avtalen gäller ofta in- respektive utlicensiering av immaterialrättigheter, förvärv
eller gemensamt ägande av sådana rättigheter, avtal om forskningssamarbete, m.m.
Patenttvisterna avser ofta läkemedels- och bioteknikområdena men kan även avse mekanik,
elektronik och övriga teknikområden. Inom upphovsrättsområdet gäller tvisterna ofta intrång
i rätten till bilder och bruksföremål. Varumärkesärendena kan avse intrång i svenska och
europeiska varumärken samt varumärkesansökningar. Vid flera tillfällen har Dag verkat som
koordinator för klienter vars patenttvister och upphovsrättsliga tvister sker i ett flertal
europeiska länder.
Dag är aktiv även inom det regulatoriska området avseende livsmedel och läkemedel, samt
med överlåtelser och samgåenden mellan mindre och medelstora företag. Dessa klienter
återfinns främst inom tillverkningsindustri, reklam- och mediebranscherna.
Dag Sandart rankas högt inom immaterialrätt i flertalet advokatguider.
A talented communicator who is highly accessible and knowledgeable", the seasoned Dag Sandart has long
been one of the country’s leading IP lights. (IAM Patent 1000 2017)
Dag Sandart is a leading figure in the market and has particular expertise of patent, trade mark and
copyright law. He has considerable experience acting on behalf of clients within the life sciences sector.
(Chambers Europe 2016)
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Delägare, Sandart & Partners
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund
Biträdande jurist, Sandart & Partners (då Bygge & Sandart advokatbyrå)
Stockholms Universitet (juris kandidat)
Tekniska studier vid Linköpings Tekniska Högskola
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Medlemskap
Ledamot av Sveriges Advokatsamfund, AIPPI, SFIR, EPLAW, LES
Medlem i EPLAW (European Patent Lawyers Association)
Medlem i LES, AIPPI, ALAI och motsvarande svenska organisationer liksom i flera andra
svenska och utländska organisationer inom immaterialrättsområdet
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