
 

Skydda dina idéer – på krita...! 

 
Innovatören och entreprenören behöver skydda sin idé. Hon eller han måste bevaka och 
försvara sitt intellektuella kapital så att ingen stjäl, kopierar eller förstör idén innan den ens 
kommit ut på marknaden.  
 
Patent, varumärken, mönster och domännamn är exempel på viktiga idéskydd. De utgör 
immaterialrättsliga byggstenar i det nystartade bolaget och är vitala och nödvändiga, men ibland 
betydande utgifter, för entreprenören. Utan patenten beviljade och registrerade är det oftast svårt 
att få finansiering av riskkapitalister och affärsänglar som ser patenten som värdefulla tillgångar 
men också som kvalitetsstämplar och kvitton på att idéerna verkligen är unika och därmed har 
högre genomförbarhet. 
 
Innovatören kan erhålla bidrag från skattefinansierade och offentliga aktörer för att betala hela 
eller delar av immaterialrättsliga tjänster, t ex. patent, i tidigt skede. Banklån är en annan 
möjlighet för entreprenören med tunn plånbok. För UIC-företag finns ytterligare ett alternativ. Ta 
patentet på kredit direkt hos BRANN AB, Uppsalaföretaget som är störst i staden på 
immaterialrätt och affärsjuridik, tillika partner till, och sponsor av, UIC. 

 
Till de UIC-företag som uppfyller vissa kreditvillkor kan BRANN AB mot säkerhet och motsvarande bankränta lämna tidsbegränsad kredit för utförda 
immaterialrättsliga tjänster. Kanske inte billigare men ofta snabbare och enklare än banken tills mer långsiktig finansiering är löst. Tala med din egen kompis 
på BRANN AB. Har du ingen sådan ännu studerar du www.brann.se, ringer sedan 018-56 89 00, eller hälsar på oss på Kungsängsgatan 29. Över en fika 
reder vi ut vilket teknikområde det handlar om, och du får berätta om dina tankar och behov. Det är inte säkert att vi kan ge dig kredit. Men du har sannolikt 
fått en värdefull ny kontakt och kompis på kuppen. 
 
Vi är teknik- och juridikexperter, inte riskkapitalister. Men vi gillar och arbetar nära många innovatörer och entreprenörer. Så mycket att vi ibland är med och 
delar på deras risk, och lever som vi lär när det gäller affärsutveckling, konkurrensstrategier och kommersialiseringen av intellektuellt kapital. Patent, 
varumärken och annat idéskydd som vi bistår med får ju sitt riktiga värde först i en genomtänkt och väl strukturerad affärsplan. Se därför BRANN AB inte 
”bara” som skickliga immaterialrättskonsulter och affärsjurister. Utan också som samtalspartner, bollplank och rådgivare när det kommersialisering av din idé 
och ditt intellektuella kapital.     
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