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PRESSEMEDDELELSE 31. MAJ 2021 
 

Leoni Advokater har vokseværk og udvider pr. 1. juni 2021 med kontor i Aalborg på Fredrikstadvej 1, 

9200 Aalborg SV. Ved samme lejlighed er advokat (H) Hans Peter Storvang optaget som partner, og 

Tobias Worsøe, er ansat som advokatfuldmægtig.  

 

Leoni Advokater er et full service advokatkontor med kontorer i Holstebro, Viborg og nu i Aalborg, og er 

dermed nu særdeles stærkt repræsenteret i Vest-, Midt- og Nordjylland, hvor vores i alt 44 medarbejdere 

står klar til at yde juridisk specialistrådgivning indenfor alle juridiske discipliner, og servicerer kunder in-

denfor både erhvervslivet, offentlige myndigheder og i private forhold. 

 

Styrken i specialistrådgivning hos Leoni Advokater er kendetegnet ved, at der inden for de enkelte rets-

områder er specialister, der yder en tilbundsgående rådgivning, som kommer hele vejen rundt om kun-

dens forhold og udfordringer. Uanset om de bagvedliggende regler er komplicerede og skrevet i et sprog, 

der kan være svært at forstå, bestræber vi os på at tilbyde rådgivning i øjenhøjde…helt enkelt. 

 

Hans Peter Storvang 

Hans Peter Storvang (46), der er advokat med møderet for Højesteret (H), indtræder som partner i Leoni 

Advokater pr. 1. juni, og medbringer og viderefører samtlige sine sager i regi af Leoni Advokater. Hans 

Peter er særdeles stærk indenfor proces-, erhvervs- og insolvensretlig rådgivning og har foruden hvervet 

som advokat været konstitueret landsdommer ved Vestre Landsret og sidder i en række bestyrelser. 

Hans Peter er autoriseret bobestyrer ved Retten i Aalborg, fungerer som Skifteretten i Aalborgs medhjæl-

per i behandling af gældssaneringer, og er certificeret insolvensadvokat.  

 

Hans Peter Storvang kan træffes på tlf.: 21779723, - e-mail: hps@leoniadvokater.dk  

 

Tobias Worsøe 

Tobias Worsøe (29) er advokatfuldmægtig, men kun for en kort bemærkning, da han den 12. juni bliver 

advokat, og samme dato har opnået møderet for Landsretten (L). Foruden arbejdet som advokat under-

viser Tobias på Jurauddannelsen Aalborg Universitet indenfor formueret. Tobias har som advokatfuld-

mægtig fulgt Hans Peter tæt, og er derfor særdeles stærk i proces, erhvervs- og insolvensret. 

 

Tobias Worsøe kan træffes på tlf.: 51884416, - e-mail: tw@leoniadvokater.dk  

 

Vi glæder os til at gøre en forskel. 
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