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Ny aftale om EU patentdomstol. 

23 lande, inklusiv Danmark, har nu underskrevet en 
aftale om en fælles europæisk patentdomstol. Denne 
aftale skal tiltrædes af mindst 13 EU medlemslande, 
før den længe ventede patentreform kan træde i kraft. 
Dette kan tidligst ske 1. januar 2014.  
Hvis patentreformen vedtages, vil det sandsynligvis 
blive billigere og enklere at få beskyttelse af patenter i 
Europa. Vi orienterer løbende om udviklingen.  
  

 
 
 
 
 
Case: Wolturnus A/S 

Siden etableringen i år 2002 har virksomheden 
Wolturnus i Nibe gennemgået en flot udvikling og 
vækst. Virksomheden producerer og sælger blandt 
andet kørestole, håndcykler og formstøbte sæder.  
Desuden har Wolturnus’ sportskørestole opnået fine 
resultater, herunder 17 medaljer ved de Paralympiske 
Lege i Kina i 2008. Klik på linket for at læse 
casehistorien om Wolturnus:  
 

http://kortlink.dk/cc93 
 

 

 

      

IPR interesse stiger i Kina. 
De fleste provinser i Kina har udstedt retningslinjer for 
beskyttelse af IPR rettigheder. He Hua, vicechef hos 
den Kinesiske patent- og varemærkestyrelse, har 
tidligere udtalt, at der både i stigende grad bliver søgt 
om beskyttelse af patenter i Kina, samt at IPR 
lovgivning bliver brugt i endnu større omfang end 
tidligere.  
Hos Patent Nord ApS har vi stor erfaring og 
kompetence med at bistå vores kunder med IPR 
beskyttelse i Kina. Kontakt os for mere info.  
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WIPO årsrapport for 2012. 
WIPO, World Intellectual Property Organization, har 
offentliggjort deres årsrapport over IPR trends for 
2012. Det er fx særligt interessant, at internationale 
PCT patentansøgninger satte rekord i antal i år 2011, 
hvor den finansielle krise satte sine spor mange andre 
steder. På verdensplan har man desuden set en 
stigning i antallet af varemærkeansøgninger på 13% i 
år 2011. Læs hele WIPO rapporten her:  
 

                                     http://kortlink.dk/c6w7 
 

 
 
 
IPR Turnaround projekt. 

Patent- og Varemærkestyrelsen har lanceret et projekt 
kaldet IPR Turnaround. Projekter skal gøre 
virksomhederne mere opmærksomme på hvordan de 
kan arbejde mere strategisk med IPR. Målet hermed 
er blandt andet at sikre, at IPR aktiver kan bidrage til 
øget konkurrenceevne og vækst hos virksomhederne. 
Læs mere om projektet her:  
 

http://www.iprturnaround.dk 
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