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Innovationsprisen 2015 

Den 6. oktober blev Patent Nords 
Innovationspris 2015 uddelt til Conpleks 
Innovation ApS i Struer. Det er nu femte gang, 
at den årlige Innovationspris er blevet uddelt.  
Conpleks modtager prisen for at være en all 
round dygtig virksomhed samt for at have 
udviklet nye og innovative produkter indenfor 
blandt andet robotteknologi, som de har fået 
beskyttet mod kopiering ved hjælp af IPR 
lovgivningen.  
 
Til prisoverrækkelsen blev der holdt tale af 
Mads Jakobsen, borgmester i Struer. Peter 
Petersen, direktør for BusinessPark Struer, 
holdt også et kort oplæg.  
 
Patent Nord ønsker Conpleks tillykke med 
prisen, der i år var en bronzeskulptur af 
kunstneren Zoran Luka. 
 
 
 

 
 
 
IPR giver plus på bundlinjen 

En ny europæisk undersøgelse viser, at 
virksomheder der ejer IPR rettigheder klarer sig bedre 
økonomisk end de virksomheder, der ikke har IPR. 
Undersøgelsen omhandler analyse af over 130.000 
europæiske virksomheder. Dette er muligvis det 
største studie, der er blevet udført indenfor dette 
område. De undersøgte virksomheder, der ejede IPR, 
havde i gennemsnit en 29% højere omsætning per 
medarbejder end de virksomheder der ikke havde 
IPR. Hele undersøgelsen kan læses her:                   

                                                           www.kortlink.dk/hhwh  
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Handel med patenter 

Store amerikanske teknologivirksomheder sælger og 
køber flittigt patenter af hinanden. Virksomheden 
LinkedIn har købt 799 patenter og IPR rettigheder alene 
i år 2015.  
Mange overvåger desuden konkurrenters køb og salg af 
patenter for at være orienterede om hvilken potentiel 
fremtidig produktudvikling, der finder sted.  
Der kan læses mere om dette emne i denne rapport: 
www.kortlink.dk/hhwq  

 
 
 
Case: Heco Filtration A/S 

Vi har skrevet en caseartikel om Heco Filtration A/S i 
Hedensted, der igennem mange år har været 
leverandør af blandt andet filtersystemer til industrien. 
Direktør Svend K. Andersen har talt med Patent Nord 
om virksomheden, og den fremtid, som han ønsker for 
Heco Filtration A/S. Artiklen kan læses her:  
www.kortlink.dk/hm9w  
 
 

 
 
 
Verdens største brands 

Et nyt studie har undersøgt hvilke brands i verden, der 
er mest værdifulde. Studiet viste, at mere end 65% af 
de 100 mest værdifulde brands i verden er teknologi 
brands. Det viser sig desuden at virksomhederne, der 
ejer de fleste af verdens mest værdifulde brands har 
mange udstedte patenter. Studiet undersøgte også, 
hvilke brands der er steget mest i værdi i år 2015. De 
top tre mest værdiøgende brands i 2015 var Facebook, 
Apple og Amazon.  
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  Nye medarbejdere 
 
  Patent Nord er glad for at kunne sige velkommen til tre nye medarbejdere, der med hver    
  deres specialviden kan servicere vores kunder. 
 

 
Niels Thygesen 
Niels er ansat som seniorkonsulent. Fagligt dækker Niels i særlig grad 
mekaniske, medicotekniske og kemiske opfindelser. 
 
 
 
 
 
 
Ole Jagtboe 
Ole er også ansat som seniorkonsulent. Ole har mere end 30 års 
erfaring i patentsagsbehandling. Ole er således i stand til på 
klassificeret vis at rådgive Patent Nords kunder i alle sager, hvor der 
kræves høj patentfaglig ekspertise.   
 
 
 
 
Sanne Løfqvist Bager  
Sanne er ansat som fagkonsulent. Sanne supporterer Patent Nords 
kunder over hele landet indenfor bl.a. områderne mekanik, algoritmer 
og elektronik. 
Den primære opgave for Sanne er at gennemgå patentgrundlaget 
sammen med kunden, og få samlet vigtig information og materiale, 
som skal bruges i det videre patentforløb. 
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