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Gazelle pris 2016 

Patent Nord er i år 2016 blevet kåret til Gazelle 
virksomhed af dagbladet Børsen.  
 
Vi er meget stolte af denne hæder, som vi ikke 
mindst kan takke vores dygtige og innovative kunder 
for.  
 
 
  

  
 
 
   
 
Case: AC Hydraulic A/S 

Vi har besøgt vores kunde AC Hydraulic A/S i Viborg, 
og talt med dem om virksomhedens historie og 
udvikling. AC Hydraulic A/S producerer løfteudstyr til 
fx værksteder, og er kendt både i Danmark og ikke 
mindst i udlandet, hvor man har stor succes med 
eksport. Vi har skrevet en case artikel om 
virksomheden, der kan læses her: 
 
www.kortlink.dk/p3xn  
 

 
 
  
 
Ny status hos EUIPO 

Niels Harding fra Patent Nord er blevet certificeret 
som European Trade Mark and Design Attorney. 
Certificeringen er udstedt af EU’s europæiske IPR 
kontor EUIPO, der blandt andet sagsbehandler 
europæiske varemærke- og designansøgninger. 
Titlen er en anerkendelse af Niels’ mangeårige 
erfaring med at arbejde med varemærke- og 
designansøgninger. 

http://www.kortlink.dk/p3xn
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Global stigning i patent aktivitet. 

Nye tal fra WIPO, World Intellectual Property 
Organization, viser at der blev indleveret ca. 2,9 
million patentansøgninger globalt i år 2015, hvilket er 
en stigning på 7,8% i forhold til år 2014. I Kina blev 
der indleveret over 1 million patentansøgninger i år 
2015, hvilket er en rekord på årsbasis. Dette tal 
dækker over både kinesere og udlændinge, som har 
søgt patent i Kina. 
 
  

 
   
 
 
EU patent og brexit 

Storbritanniens udmeldelse af EU, det såkaldte brexit, 
skabte stor usikkerhed for det kommende EU patents 
realisering. Den britiske regering har imidlertid nu 
besluttet at ratificere planerne om at lave en 
europæisk patentdomstol. Dette kan ses som en 
positiv udvikling i forhold til EU patentet. Link til 
pressemeddelelse om dette emne fra den britiske 
regering: www.kortlink.dk/p47q 
 

                   Vi vil løbende orientere om EU patentets udvikling. 
 
 
                   

 
IPR’s betydning for EU 

Det europæiske patentkontor EPO står bag en ny 
undersøgelse, hvor man har kigget på hvilken 
betydning IPR har for den europæiske økonomi. 
Af rapporten fremgår det blandt andet, at 28% af alle 
jobs i EU er relateret til industrier, som har meget IPR 
beskyttelse. Desuden konkluderes det, at IPR-tunge 
industrier i EU står for ca. 90% af EU's handel med 
lande udenfor europa. 
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