Nyhedsbrev
Nedenfor kan du læse det seneste nyhedsbrev fra Patent Nord Powered by Zacco. Dette nyhedsbrev
markerer en særlig anledning, da det er 10. år vi uddeler vores årligt tilbagevendende innovationspris. Det kan
du læse mere om nedenfor samt udvalgte interessante nyheder fra vores branche.

Innovationsprisen 2020
SKIOLD LANDMECO blev tildelt Patent Nord Powered by Zacco's Innovationspris 2020.
SKIOLD LANDMECO fik prisen ud fra en overordnet vurdering af deres arbejde med innovation og
produktbeskyttelse ved hjælp af patentering. Desuden har SKIOLD LANDMECO skabt produkter, der både er
gode for dyrene, og attraktive for deres kunder. Med hjemsted i Ølgod designer og producerer SKIOLD
LANDMECO sine produkter.
Virksomheden har i mere end 40 år produceret udstyr til produktion af bl.a. slagtekyllinger, æglæggere og til
opdræt. Eksempler på disse produkter er skålefodringssystemer og etagesystemer til opdræt. Hos SKIOLD
LANDMECO har man et tæt samarbejde med kunderne, og man har kontinuerligt et fokus på at skabe bedre
løsninger. Netop fokus på kontinuerlig produktudvikling har bidraget til, at Landmeco har flere patentanmeldte
produkter. Prisoverrækkelsen foregik fredag d. 30. oktober kl. 11.00 hos SKIOLD LANDMECO, Haulundvej 16,
6870 Ølgod. Til prisoverrækkelsen deltog også borgmester Erik Buhl fra Varde kommune. Nedenfor ses et foto
fra prisoverrækkelsen:

Til venstre: Henrik Helsinghof, Managing Director, SKIOLD LANDMECO.
Til højre: Keld Thyregod, Partner, Area Manager, Patent Attorney –
Patent Nord Powered by Zacco.
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Nyheder om batteriteknologi
Det europæiske patentkontor EPO har offentliggjort en ny rapport,
der belyser udviklingen i batteriteknologi, og patenter relateret til
dette område. Overordnet set bliver det konkluderet, at der
foretages meget ny produktudvikling indenfor batterier og relateret
teknologi. Hvis man kigger på antallet af patentfamilier relateret til
battericeller i årene 2000 - 2018, så ses det at særligt området
lithium og lithium-ion har haft en særlig høj vækst i antallet af
patentfamilier. I rapporten sammenlignes desuden udviklingen i
antal patentfamilier indenfor forskellige typer af batteripakker. Her
ses at antallet af patentfamilier indenfor batteripakker til køretøjer
langt overstiger antallet af patentfamilier indenfor batteripakker til
andre formål. Hele rapporten kan læses på linket nedenfor:

Tips til cybersikkerhed
I Patent Nord / Zacco har vi identificeret nogle tips til, hvordan du
kan være sikker og forblive i kontrol med dine data, når du er
online. Disse tips inkluderer: Husk altid at beskytte din skærm på
offentlige steder. Du ved aldrig, hvem der kan se over din skulder.
Ligeledes bør du altid prøve at bruge en krypteret forbindelse eller
VPN, når du sender privat information over et offentligt wifinetværk. Dette vil sikre, at enhver, der 'snyder', kun ser krypteret
tekst. Følg vores tips for at sikre, at dine data forbliver sikre og
udenfor rækkevidde for dem, der vil udnytte dem. Du kan læse
mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at forblive sikker online
på linket nedenfor:
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Nye deltagere i Madrid Protokollen
Organisationen WIPO (World Intellectual Property Organization)
byder Trinidad og Tobago velkommen som nye deltagere i Madridprotokollen, hvilket gør dem til de seneste medlemmer, der er
omfattet af dette multinationale varemærkeregistreringssystem.
Efter hurtigt at have inkluderet Malaysia i Madrid-systemet i
december 2019 betyder inkluderingen af Trinidad og Tobago i
Madrid-systemet, at dette snart vil dække 123 lande, hvilket
forenkler varemærkeregistrering i disse lande og gør hele
processen lettere at styre og overvåge. Madrid-systemet reducerer
den administrative byrde betydeligt, fordi hele processen er blevet
reduceret ned til indsendelse af én enkelt international ansøgning,
når man ønsker at få registreret sit varemærke i et eller flere af
disse lande. Protokollen træder i kraft for Trinidad og Tobago den
12. januar 2021. Hvis du gerne vil registrere dit varemærke
gennem Madrid protokollen, så kan vi give omfattende vejledning
gennem hele processen.

3

