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Freedom to operate 

Som noget nyt kan Patent Nord tilbyde en såkaldt 
freedom to operate analyse. En freedom-to-operate 
analyse kan afdække eksisterende patenter indenfor et 
givent teknologisk område. Analysen kan således 
anvendes, eksempelvis forud for et påtænkt produkt-
udviklingsforløb, til at afdække hvilke teknologier der 
ikke bør vælges som grundlag for produktudviklingen. 
Kontakt os venligst for yderligere information. 
 

 
 
 
 
Innovative tendenser 

Thomson Reuters har udgivet en stor rapport om 
innovation og innovative virksomheder. I de senere år 
har vi blandt andet set mange nye partnerskaber 
mellem store virksomheder og universiteter. Desuden 
mener forfatterne, at innovation ofte bidrager til 
økonomisk succes og vækst. Hvis du har interesse i at 
læse om hvilke brancher og virksomheder, der er 
særligt innovative, så finder du denne information flere  
steder i den fulde rapport, der kan læses her:  

                  www.kortlink.dk/gvhk  
 
 
 
Er dit firmanavn beskyttet?  

Den amerikanske virksomhed RadioShack har netop 
solgt sit firmanavn, og en række andre IPR rettigheder, 
til hedgefonden Standard General LP for 26.2 millioner 
dollars. Sagen viser tydeligt, at fx firma- og 
produktnavne kan have en stor kommerciel værdi, hvis 
de varemærkebeskyttes. Patent Nord rådgiver gerne 
om, hvordan jeres logoer og produktnavne kan blive 
varemærkebeskyttet bedst muligt.  
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Nyt om EU patentdomstolen 

Der er blevet etableret en officiel hjemmeside for den 
nye kommende EU patentdomstol. Hjemmesiden er 
imidlertid under udarbejdelse, og kan endnu ikke ses i 
sin færdige form. 
På denne hjemmeside kan man blandt læse spørgsmål 
og svar på forskellige emner, der relaterer sig til 
domstolens kommende virke. Læse mere på deres 
hjemmeside:  
www.unified-patent-court.org  

 
 
 
 
Nyt software: PatBase 

Patent Nord har investeret i et af verdens bedste 
computerprogrammer til blandt andet patentovervågning 
og nyhedsundersøgelser.  
Med denne nye software kan vi fremover tilbyde vores 
kunder endnu bedre service og kvalitet indenfor disse 
områder. PatBase giver os mulighed for at søge patent 
informationer fra over 100 udstedende myndigheder fra 
hele verden. Kontakt os for at høre mere om, hvad 
PatBase kan bidrage med til jeres virksomhed.  

       
   
  
 
Patent Nord i fortsat fremgang 

Vi nærmer os afslutningen af det indeværende 
regnskabsår og vi kan allerede nu konstatere, at vi 
endnu engang har sat rekord i antal nye sager og nye 
kunder. Desuden har vi igen øget vores 
markedsandel. 
I årets løb har vi arbejdet med mange spændende 
sager, som til stadighed gør det interessant og 
udfordrende at hjælpe vores kunder med at IPR 
beskytte deres opfindelser. 
 
Vi siger tak til alle vore kunder og samarbejdspartnere 
for det fantastiske samarbejde vi oplever.  
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