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 Case: Conpleks Innovation ApS 

Conpleks i Struer har siden 2010 været igennem en 
interessant udvikling, og både antallet af 
medarbejdere og mængden af arbejdsområder er 
vokset betydeligt. 
Virksomheden indgår blandt andet i samarbejder med 
universiteter og industrielle samarbejdspartnere om at 
udvikle fremtidens robotteknologi. Vi har skrevet en 
caseartikel om Conpleks, der kan læses her: 
www.kortlink.dk/g8td  

 

   
  
 
IPR retssager styrkes i Kina 

I slutningen af år 2014 åbnede der IPR retssale i 
Shanghai og Guangzhou i Kina. Denne udvikling 
fortsætter, og nu er der blevet vedtaget regler for brug 
af tekniske undersøgere i sådanne IPR retssager i 
Kina. Udviklingen viser et eksempel på, at IPR 
rettigheder i stigende grad tages seriøst i Kina, ikke 
mindst af de officielle myndigheder. En artikel om 
emnet kan læses her:  
www.kortlink.dk/g6tu  
 

 
  
 
Gennemgå din IPR strategi 

Patent Nord tilbyder at vejlede virksomheder i hvilken 
IPR strategi, man bør benytte. En sådan strategi kan 
indeholde overvejelser om, hvad man skal, og ikke 
skal, beskytte. Samtidig kan det ofte med fordel 
overvejes, hvordan man får mest ud af sin IPR 
portefølje, fx ved at udnytte ens nøgleteknologi bedst 
muligt. Der kan læses mere om dette på vores 
hjemmeside:  
www.patent-nord.dk  
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Global IPR rapport offentliggjort 

En sammenslutning af verdens fem største offentlige 
patentkontorer, kaldet IP5, har offentliggjort en ny stor 
rapport om den globale IPR udvikling. 
I rapporten fremgår det bl.a., at der i stigende grad 
bliver tilføjet patentskrifter på fx Kinesisk og Russisk til 
den gratis patentdatabase Espacenet.  
Det fremgår også, at der bliver søgt IPR beskyttelse af 
flere og flere frembringelser på globalt plan. Rapporten 
kan læses her:  

                                                          www.kortlink.dk/frcu  
 
 
 
IP marketplace 

Patent- og Varemærkestyrelsen har lanceret en online 
portal, hvor man kan købe og sælge IPR rettigheder så 
som patenter, varemærker og designs. Portalen er 
meget omfattende, og der er mange spændende 
opfindelser, man kan se i udbud. Måske kan siden 
også give ny inspiration til ens egne tanker om 
innovation og produktudvikling. Se mere her: 
www.ip-marketplace.dk  
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