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Nyhedsbrev 
 
Nedenfor kan du læse det seneste nyhedsbrev fra Patent Nord Powered by Zacco. Dette nyhedsbrev inkluderer 
flere forskellige nyheder fra Patent Nord / Zacco, samt flere andre interessante artikler om bl.a. aktuel patentstatistik 
og IPR udviklingen i Kina.  
 
  

Zacco vinder pris for udarbejdelse og sagsbehandling af patentansøgninger  
 
Zacco er blevet tildelt prisen "Danish Patent Prosecution Firm of 
the Year 2021" af Managing IP. I Patent Nord / Zacco er vi stolte 
over at kunne meddele, at vi er blevet tildelt denne pris, og vi vil 
gerne lykønske alle, der har været involveret i at opnå denne 
succes. Prisoverrækkelsen finder normalt sted i London, men i 
betragtning af de lokale og nationale restriktioner blev priserne 
uddelt online. Om Zacco og tildelingen udtalte MIP: ”Denne pris 
anerkender fremragende præstation i indlevering og 
sagsbehandlingen af patentansøgninger hos Patent- og 
Varemærkestyrelsen og Det Europæiske Patentkontor. I løbet af 
det forløbne år hjalp Zacco en række danske nystartede 
virksomheder og forskningsinstitutioner med at beskytte deres 
opfindelser og opbygge stærke patentporteføljer. Hele artiklen om 
denne prisoverrækkelse kan læses på Zaccos hjemmeside via 
linket nedenfor: 

 

                                                                      
 

              
 
 

Stadig højt patenteringsniveau 
Ifølge nye tal fra Den Europæiske Patentmyndighed (EPO), så blev 
der i 2020 indsendt næsten samme antal patentansøgninger fra 
virksomheder i Danmark som i 2019. Der blev i 2020 indsendt 2404 
danske patentansøgninger til EPO, hvilket blot er 11 færre end i 
2019. I en artikel på Finans udtaler direktøren i Patent- og 
Varemærkestyrelsen Styrelsen, Sune Stampe Sørensen, at 
innovation spiller en afgørende rolle for Danmarks vej ud af 
pandemien. Når man kigger på EPO's medlemslande, så er 
Danmark det tredjemest innovative land i denne gruppe. Dette 
bevidnes bl.a. ved at der i 2020 blev indsendt 410 
patentansøgninger til EPO per million indbyggere i Danmark. Hele 
artikel om disse emner kan læses på Finans’ hjemmeside via linket 
nedenfor: 
 

 
 
 

https://www.zacco.com/da/news/zacco-awarded-danish-patent-prosecution-firm-of-the-year/
https://finans.dk/erhverv/ECE12835340/selskabers-patentansoegninger-holder-hoejt-niveau-trods-corona/?ctxref=ext
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Investorer efterspørger patenter  
Ifølge en ny analyse fra Vækstfonden og Patent- og 
Varemærkestyrelsen, så kan det have betydning i forhold til at 
tiltrække finansiering fra investorer, om man har indsendt en 
patentansøgning eller fået udstedt et patent eller ej. I forhold til de 
virksomheder, der har søgt støtte fra Vækstfonden, så har 90% af 
de virksomheder, der får udstedt et patent, indsendt en 
patentansøgning inden de fik finansiering fra Vækstfonden. Dette 
viser at disse virksomheder har taget et aktivt valg i forhold til deres 
immaterielle rettigheder, inden de har ansøgt om ekstern 
finansiering. I en artikel fra Patent- og Varemærkestyrelsen, der 
beskriver disse emner, fortæller Mogens Baltsen, sektionschef i 
Patent- og Varemærkestyrelsen at: "Patenter er et godt værn mod 
kopister og er vigtige for en virksomheds fremtidige muligheder og 
vækst. Et patent kan også være med til at synliggøre værdien af en     
opfindelse og overbevise potentielle investorer om, at  

     virksomheden opererer med en ny og anvendelig teknologi.". Der  
     er flere spændende emner i Patent- og Varemærkestyrelsens   
     artikel om investorernes syn på patenter. Hele artiklen kan læses    
     på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside via linket   
     nedenfor: 

 

                                                                      
 
 
 

Ny webside om krænkelser 
Hvis du havner i en situation hvor en modpart måske krænker dit 
patent, varemærke, eller en anden immateriel rettighed, så kan 
Patent Nord Powered by Zacco bistå med rådgivning. Vores 
advokater og rådgivere, som arbejder med retssager og 
konfliktløsning tilbyder skræddersyet juridisk og teknisk 
ekspertbistand, der passer til dit behov. Desuden har flere af vores 
medarbejdere de nødvendige bemyndigelser til at kunne varetage 
sager overfor Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) og Den 
Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO). 
Du kan læse mere om vores rådgivningsydelser indenfor 
krænkelsesområdet på Patent Nords hjemmeside via linket 
nedenfor: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.dkpto.dk/nyheder/2021/januar/ny-analyse-investorer-kigger-paa-patenter-ved-investering
https://www.patent-nord.dk/kraenkelser/
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EPO Patent Indeks 2020 
Det europæiske patentkontor EPO har samlet noget data over 
udviklingen indenfor patentansøgninger, som de modtog i 2020. 
Hvis man sammenligner antallet af patentansøgninger, som EPO 
modtog i 2020, så var der 0,7% færre patentansøgninger i 2020 
end i 2019; 181.532 ansøgninger i 2019 mod 180.250 
patentansøgninger i 2020. I forhold til at mange industrier har 
været hårdt ramt af covid pandemien, så kan det konkluderes at 
patentaktiviteten stadig er høj. Hvis man kigger på individuelle EPO 
medlemslande, så indsendte både Finland, Frankrig og Italien flere 
patentansøgninger til EPO i 2020 end de gjorde i 2019. På 
virksomhedsbasis, så var det følgende virksomheder, der 
indsendte flest patentansøgninger til EPO i 2020: Samsung (3276), 
Huawei (3113), LG (2909), Qualcomm (1711) og Ericsson (1634). 
Undersøgelsen indeholder flere interessante informationer, og hele 
dataserien kan ses på EPOs hjemmeside via linket nedenfor: 

 

                                                                      
 
 
 

IPR udvikling i Kina 
Det europæiske varemærkekontor EUIPO har lavet en omfattende  
rapport, der omhandler udviklingen i varemærke- og 
designrettigheder i Kina fra 2010 til 2020. I rapporten nævnes, at 
antallet af EU varemærkeansøgninger som EUIPO modtog fra Kina 
i 2020 var 88,8% højere i 2020 end i 2019. Dette er interessant at 
bemærke, ikke mindst fordi Kina med disse mange 
varemærkeansøgninger udviser, at landet værdsætter og prioriterer 
immaterielle rettigheder. Når man kigger på hvilke kinesiske 
virksomheder, der har indleveret flest europæiske 
designansøgninger til EUIPO, så er det virksomheder, der måske 
ikke er velkendte i Europa. Disse virksomheder inkluderer Yotrio 
(producent af udendørs møbler), Main Plan (producerer vandhaner 
og badeværelsestilbehør) samt Changzhou Shenda (producerer 
tekstilvarer). Rapporten fra EUIPO er yderst interessant, og den 
kan læses i fuld længde på EUIPO’s hjemmeside via linket     

     nedenfor: 
  

                                                                      
 
 
 

 

https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/837DBDFC91C99042C12586950032FDBD/$FILE/epo_patent_index_2020_infographic_en.pdf
https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/China-EUTM-RCD_2010-2019_Evolution-2020_COVID-19_Impact_Analysis.pdf

