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Ny filial i Horsens
Patent Nord har åbnet en ny filial i Horsens, hvor vi har
kontorplads i Vitus Bering Innovation Park. Med åbningen af
det nye kontor markerer Patent Nord dermed en stærk position
i Jylland, hvor vi nu er tættere på vores kunder i Midtjylland.
Niels Harding er i forbindelse med åbningen af det nye kontor
flyttet til Hedensted, og han varetager den daglige ledelse af
kontoret i Horsens. Vi ser frem til at møde kommende nye
kunder i trekantsområdet. Horsens Folkeblad har skrevet en
artikel om Patent Nord og vores nye filial i Horsens. Artiklen
kan læses her:
www.kortlink.dk/rcg4

Case: Calvex A/S
Vi har besøgt vores kunde Calvex A/S, der arbejder med
udvikling og produktion af produkter til mælkeproducenter.
Produktet coloQuick, der er et system til at give kalve råmælk,
er innovativt og har også været en eksportsucces.
Yderligere detaljer om den spændende udvikling hos Calvex
A/S kan læses i denne case om virksomheden, som vi har
skrevet på baggrund af et interview med direktør Brian
Pedersen:
www.kortlink.dk/rcge

Apple og Nokia indgår forlig
Der har været en flere års lang patentkonflikt mellem Apple og
Nokia. Konflikten ser nu ud til at være afsluttet, og de to parter
har meldt ud, at de har nået et forlig. Detaljerne om forliget er
hemmelige, men angiveligt har Apple betalt over 12 mia. kr. til
Nokia. Over en årrække har Nokia haft flere søgsmål mod
Apple, der alle relaterer sig til patenter.
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EU fokus på kopivarer
Der er blevet lavet en rapport af Europa-Kommisionen, der
viser hvordan toldmyndighederne i Europa i år 2016 har
tilbageholdt varer, der er ulovlige kopier. I rapporten fremgår
det blandt andet, at I 82% af de tilfælde hvor
toldmyndighederne har igangsat en procedure for at stoppe
varer, er varerne blevet destruerede. Der præsenteres også
statistik over hvilke varegrupper, der er blevet tilbageholdt af
toldmyndighederne. De hyppigst stoppede varer er cigaretter,
legetøj og fødevarer. Effektiv IPR beskyttelse af egne
produkter kan hjælpe tolderne med at dokumentere kopier, der
er på vej ind i EU.

Guide om enhedspatent
EPO, der er det europæiske patentkontor, har publiceret en
guide, der fortæller om det fremtidige enhedspatent. I guiden,
der er hele 40 sider lang, kan man blandt andet læse om
kommende krav til oversættelser samt information om, hvad
der ligger til grund for enhedspatentet.
Hele rapporten kan læses her:
www.kortlink.dk/r89c

Innovations indeks 2017
WIPO (World Intellectual Property Organization) har udgivet
deres Global Innovation Index undersøgelse, som publiceres
hvert år. Rapporten fremlægger flere interessante
informationer. Blandt andet nævnes en række lande, der har
været særligt innovative over en årrække. De mest innovative
lande i denne gruppe er Vietnam, Kenya og Moldova.
Der er mulighed for at læse hele rapporten fra WIPO på dette
link:
www.globalinnovationindex.org
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