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Case: Intech International A/S 
Virksomheden Intech International A/S i Brønderslev 
har igennem de senere år været igennem en 
spændende udvikling, hvor man b.la. har opdyrket 
eksportmarkeder indenfor levnedsmiddel- og 
fiskeindustrien, som Intech International udvikler, 
producerer og forhandler produkter til. Vi har skrevet 
en caseartikel om denne virksomhed, som kan læses 
på nedenstående link: 
 

                                                         www.kortlink.dk/e63u 
 
 
Europamester i innovation 

Ifølge en ny undersøgelse fra Gallup er Danmark 
europamester i at opfinde nye innovative produkter. 
Undersøgelsen er lavet på baggrund af cirka 30.000 
svar fra europæiske erhvervsledere i de 27 EU 
medlemslande. I forbindelse med undersøgelsen 
argumenterer Dansk Erhverv for, at mange danske 
virksomheder er dygtige til at anvende forskning i 
deres respektive erhverv. 
Kilde: Ugebrevet A4, 10. februar 2014 

 
 
 
Portræt af Tenna M. Pedersen 

Det er med stor glæde at Patent Nord byder 
velkommen til vores nye afdelingsleder i København, 
Tenna M. Pedersen. Tenna er uddannet tandlæge, 
maskiningeniør og European Patent Attorney (EPA). 
Tenna har tidligere været ansat i Patent- og 
Varemærkestyrelsen samt en række private 
virksomheder. Tenna har arbejdet med patentering og 
IPR i 25 år, og Patent Nord ApS er stolte af at kunne 
tilbyde vores kunder Tennas professionelle   

                                                        kompetencer og store erfaring. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 2

 

 
 
Info om patentdomstolen. 

Den 25. maj 2014 er der folkeafstemning om, hvorvidt 
Danmark skal være en del af den fælles patentdomstol. 
Hvis du ønsker mere information om dette emne, så 
kan du læse mere på det nedenstående link fra 
Erhvervs- og Vækstministeriet, hvor der blandt andet 
findes brochurer om emnet: 
 
www.kortlink.dk/e63d  
 

 
 
 
Rekord i antal PCT ansøgninger. 

Nye tal fra WIPO, World Intellectual Property 
Organization, viser at de internationale PCT 
patentansøgninger satte rekord i antal i år 2013 med 
over 200.000 ansøgninger. Internationale ansøgninger 
om designbeskyttelse steg også i antal med 14% i 
forhold til år 2012. Konsulent Francis Gurry fra WIPO 
har udtalt, at de rekorder der blev sat for antal af IPR 
ansøgninger i 2013 bevidner, at IPR er en vigtig del af 
del innovation, der bliver skabt på globalt plan. 
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