Invitasjon til seminar

Lisenser – en nøkkel til teknologiutvikling
Tid: torsdag 9. november kl 15:00-17:00
Sted: Kvale Advokatfirma, Haakon VIIs gate 10, Oslo

Foredragsholdere
Claire F. Danielsson

clf@copenhageneconomics.com
+46 7 3517 4715

En lisens kan gi tilgang til andres teknologi. Lisenshaver kan kapitalisere på egen innovasjon som
igjen danner grunnlaget for mer forskning og utvikling. Men hvordan lages en “god” lisensavtale?
Gjennom foredragene vil vi få innblikk i hvilke valg som kan være førende ved valg av
lisensieringsstrategier. Vi vil også se nærmere på ulike modeller for å beregne lisensvederlaget.

Program

Claire helps clients primarily within the field of intellectual property valuation, including for
strategic and monetisation purposes as well as disputes. Claire’s experience includes license rate
setting and structure, as well as disputes over “fair, reasonable and non-discriminatory” (FRAND)
terms and conditions and patent portfolio rate-setting.

Hanne Heltne
hanhel@statoil.com
+47 924 63 620
Hanne er advokat i Statoil Legal Department. Hun har jobbet i Statoil siden 2009, med ansvar
for IPR, teknologi, forskning & utvikling og innovasjon, i stor grad i form av arbeid med
kontrakter. Hun jobbet tidligere i Advokatfirma Schjødt, da mest med IPR-tvister.

Helle Thorsen

15.00

Velkommen

helle.thorsen@inven2.com
+47 410 21 014

15.00 - 15.25

Noen klassiske problemstillinger ved utforming av lisens
Ingvild Hanssen-Bauer og Marie Vaale-Hallberg, partnere i Kvale Advokatfirma

15.25 - 15.55

Lisensiering av universitetsresultater
Advokat Helle Thorsen, Inven2

Helle has worked as legal counsel at Inven2 AS since 2009. Inven2 is the technology transfer
office of the University of Oslo , Oslo university hospital and the South-Eastern Norway Regional
Health Authority. Previously employment includes the Norwegian competition authority and
Wiersholm.

15.55 - 16.00

Pause

16.00 - 16.30

Lisenser som virkemiddel
Advokat Hanne Heltne, Statoil

16.30 - 17.00

License rate setting and structure
Claire F. Danielsson, Copenhagen Economics (Stockholm) Senior Economist
Avslutning og spørsmål:
Alle er velkommen til å fortsette diskusjonen når programmet er slutt.
Vi serverer tapas og godt drikke.

Bindende påmelding innen 1. november: marked@kvale.no

Seminaret er gratis. Det er begrenset antall plasser, og våre forretningsforbindelser blir derfor prioritert
ved stor pågang.

Ingvild Hanssen-Bauer
ihb@kvale.no
+47 995 23 550

Ingvild har spisskompetanse innenfor immaterialrett, med fokus på patent, varemerker og
saker innenfor markedsføringsloven. Hun har betydelig prosedyrekompetanse og har bred
kompetanse med alle former for avtaler knyttet til immaterielle rettigheter. Ingvild har også
lang erfaring med IT-kontrakter.

Marie Vaale-Hallberg
mvh@kvale.no
+47 996 01 348

Marie er spesialisert innenfor immaterialrett og hun har særlig erfaring med kontrakter og kontraktsforhandlinger. Maries immaterialrettspraksis innebefatter forsknings- og utviklingsavtaler,
beskyttelse og håndhevelse av varemerker, patenter og design, IP-strategier, samt markedsrett.

Kvale Advokatfirma DA
www.kvale.no

