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Nyhedsbrev 

Efterår 2018 
    
      

IoT patenter i vækst     
Patentansøgninger indenfor området "Internet of Things" (IoT) er 
i kraftig vækst. I år 2016 blev der ansøgt om flere end 5.000 
patenter indenfor dette område hos det europæiske patentkontor 
(EPO). Væksten i antal IoT patentansøgninger er væsentlig 
højere end væksten for det samlede antal patentansøgninger 
indenfor alle tekniske områder. De firmaer der indleverede flest 
smart object patentansøgninger hos EPO i perioden år 2011 - 
2016 var Samsung, LG, Sony og Nokia. Yderligere information 
om emnet kan læses her:   
www.kortlink.dk/ue8b  
 

  
 
 
Case: Inwatec ApS 

Vores kunde Inwatec ApS i Odense udvikler og producerer 
produkter til industrielle vaskerier. Siden virksomhedens opstart i 
år 2009 er der sket en positiv udvikling. Antallet af produkter, 
man producerer, og antallet af medarbejdere er steget støt siden 
år 2009. Desuden har man haft succes på en lang række 
eksportmarkeder. Vi har talt med direktør Mads Andresen fra 
Inwatec ApS, om firmaet, deres udvikling samt deres fokus på 
innovation. På baggrund heraf har vi skrevet en case artikel om 
firmaet, der kan læses her:     

                     www.kortlink.dk/uqzb  
 
 
 
 
Lego vinder sag i Kina  

Den kendte danske legetøjsproducent Lego har vundet en sag i 
Kina, hvor to kinesiske virksomheder har kopieret Legos 
produkter. De kinesiske virksomheder har markedsført produkter, 
der var tilnærmelsesvise kopier af Legos produkter i Friends 
serien. Sagen er en positiv nyhed for de danske virksomheder, 
der overvejer at gøre entre på det kinesiske marked. En mere 
grundig beskrivelse af sagen kan læses her:    
www.kortlink.dk/urgb  
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  Kina ændrer patentregler 

Kina vil nu forøge gyldigheden af farmaceutiske patenter i op til 
25 år. Observanter argumenterer for, at Kina med denne 
ændring vil signalere til resten af verden, at man styrker sit 
fokus på at sikre IPR rettigheder. En patentrådgiver i Beijing har 
udtalt, at denne nye praksis kan ses som et tegn på, at Kina 
ønsker at afværge en eventuel handelskrig, da det nu bliver 
muligt for fx amerikanske firmaer at sælge deres medicinske 
præparater i Kina i en længere årrække, og samtidig bibeholde 
patentbeskyttelse på produkterne. 

 
 
 
 
 
 EU varemærke rapport  

EU varemærke kontoret EUIPO har lavet en rapport, der viser 
hvordan EU varemærke området har udviklet sig i perioden fra år 
2010 til 2017. I denne periode er antallet af 
varemærkeansøgninger til EUIPO vokset med ca. 6% om året. 
Det forventes, senere i år 2018, at det samlede antal indleverede 
EU varemærkeansøgninger for perioden år 2010 – 2018 rammer 
1.1 million ansøgninger. Klasse 9 er den kategori, som flest 
varemærkeansøgninger har søgt om beskyttelse i, og den 
omfatter elektroniske apparater og computere. Hele EUIPO’s    
 rapport kan læses her:  
 www.kortlink.dk/ue8c  

 
  
 
Følg Patent Nord på Facebook 

Patent Nord har fået sin egen Facebookside, der i skrivende 
stund har over 1.100 følgere. Her vil der jævnligt blive publiceret 
nyheder, som vi kun deler på Facebook. Hvis du ønsker at følge 
vores Facebook side, så kan den findes den på dette link:  
  
https://www.facebook.com/PatentNord/  
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