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Hva er Patenter/IPR verdt ? 
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Innholdsliste foredrag 
MAKRO 

IPR - en av mange nødvendige komponenter 

Ulike cash-genererende mekanismer 

Eksemplifisert med case fra ulike bransjer 

Aggregerte samfunnsverdier ut fra dette 

Karakteristikker ved ulike innovasjonsverktøy 

MIKRO 

Ulike hensikter bak verdifastsettelse 

Et par måter å gjennomføre verdifastsettelse på 

En mulig konsekvens for strategi og forretningsmodell ? 
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Earn money and improve society 

Bjørn Lillekjendlie 
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•  Research and development 

•  Marketing and sales 

•  Production and distribution 

•  Finance 

•  Human resource 

•  … 

Other neccessary tools 

Patents (and IPR) are Innovation Tools  

Bjørn Lillekjendlie 
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•  Licenses & Sales 

•  Negotiating power 

•  Investments and grants 

•  Premium price 

•  Taxation 

•  Consultancy income 

•  Licenced production 

•  Trade 

•  … 

Cash flow generators 
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Values from license 

Bjørn Lillekjendlie 
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CASE: 
Pharmaceuticals,  A patent granting 

licensee freedom to operate 
(2009, figures in mUSD, somewhat 

obscured) 

Bjørn Lillekjendlie 
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Royalty is a minor reason to patent 

Why companies patent (Patval study, >9000 
companies, see later slide) 

Samlede lisensinntekter de siste 20 år 
fra ”all” norsk offentlig FoU, (FORNY 
evalueringen 2013) 

80 Mill kr 
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The value of negotiating power  (case Idex) 

Bjørn Lillekjendlie 
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•  1+ 23 Patents 
 

•  Cross licence 
with Apple 
 

•  Design of intgr. 
Circuits 

•  7 Trade marks 
 

•  Trade secrets 

 
 
Valuation Mar14: 
≈ 3.0 bNOK 

Bjørn Lillekjendlie 
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Bjørn Lillekjendlie 
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Secure investments and grants    (case Ostomycure) 

Secure investments and grants 

Bjørn Lillekjendlie 
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Problem identified by Bente Buverud: stomi, 400.000p/y, 
sufferings and costs, limited competition and R&D. 

Demo of ”electronic anus”, 100kNOK from Innovation 
Norway, Sintef patents, too complicated, abandoned. 

Sweedish medical engineering company engaged, their 
(old) patent for attaching implant to stomach skin 
inlicensed, collaboration with the National Hospital gave 
1-2mNOK priv. placement, 1 mNOK in research grants. 

First company patents made, some technical, some for 
securing different product lines => ca. 5mNOK priv. 
placements, ca 5 mNOK in grants. 

More patents, more R&D and patients, more money, 
more people, …. 

Titanimplantat for 
continent ileostomi 
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Secure investments and grants 
 

Bjørn Lillekjendlie 
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Value ? 

Value of monopoly, price premium    (case pharmacy) 

•  the first generic medicine … priced 20–30% lower. .... As further 
generic preparations enter the market, … , generic medicines … up 
to 70–90% lower than reference medicines. (Legemiddelverket, FI) 
 

•  Exchanging brands with generics in pharmacies saves more than 
0,2 b€ each year in Norway, which then can be used for other 
health care tasks. (Legemiddelverket, NO, 2012). 
 

•  Price premium pays the R&D activities, one new drug costs the 
company 1-13 b€ in R&D  (Forbes, 2013). 

Bjørn Lillekjendlie 12 
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The value of European patents (Patval study) 

Bjørn Lillekjendlie 
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Aggregated values 

Bjørn Lillekjendlie 14 
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Estimated patent system value in Norway 

Bjørn Lillekjendlie 
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# of granted applications to NO companies: ≈ 500 / y 
 

Average value of one patent family: ≈ 4 m€ 
 

Annual monetary value of patents granted to NO-companies:  
 

≈  500 * 4 = 2 b€/ y ≈ 15 bNOK/y 
 
 
 

Comparison, public R&D 
spendings in NO: 27 bNOK/y 

Costs to the public: ≈ 0.1 bNOK/y 
Value / Pub. Cost ≈  150 x 

 
Total system costs: ≈ 0.8 bNOK/y 

 Value / Total costs ≈  20 x 

Karakteristika – noen innovasjonsverktøy 

16 

Verktøy Type Prosjekt-
valg 

Eier av 
resultatet 

Finans / Inntekt 
Off. FoU   Priv. FoU 

Betaler 

Patent Rettighet Firma Firma 0,1 15 
 

Brukerne 
etter verdi 

Skattefunn Rettighet Firma 
 

Firma 0,0 1,3 

Skatt, dvs 
uavhengig 
av bruk og 

ihht. 
kostnad 

Forskn.råd, 
Inn. Norge, 
EU, … 
 

Tilskudd Offentlige 
råd 

Offentlig/
Firma 

6,6 3,8 
 

0,9+2,0+0,6 
 

Grunn-
bevilgning 

Løpende Forskere, 
Politisk 

Offentlig 12,1 0 

( Tall fra 2010 i mrd kr ) 
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DD.MM.ÅÅÅÅ 17 

Offentlig finansiert forskning i Norge (2010) 

MIKRO 
 

Følgende må gjelde: 
at teknologien er bra 

at patentet er holdbart (due dilligence) 
og at det beskytter noe man kan tjene penger på 

 
 

Hva er da verdien på patentet ? 
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Hvorfor vil man estimere en verdi ? 

Bjørn Lillekjendlie 19 

•  Opprette, kjøpe og selge selskap: betale rett sum 
•  Sette pris for aksjeemisjoner 
•  Lisensiering, hva er den verdt for kjøper ? 
•  Kjøpe ”IPR-pakker”, erstatte lisens med å eie, royalty fond 
•  Oversikter over porteføljer, styre produktutvikling 
•  Regnskapsføring (kostnader i driften vs verdien i balansen) 
•  Estimere mulig erstatningsansvar forut for konflikt 
•  Estimere ”upfront” godtgjørelse til oppfinnere 

 

Tallverdien på estimatet 
brukes 

 

Estimater sammenlignes, 
men bare rangering brukes 

 

Bjørn Lillekjendlie 
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Verdifastsettelsesmåter 

•  Kostbasert verdifastsettelse 
–  Sunk cost 
–  Replacement cost 

•  Inntektsbasert verdifastsettelse 
–  Neddiskontert nåverdi (NPV) 
–  Expected Commercial Value (ECV) / Opsjonsbasert pristeori (OPT) 

•  Markedsbasert verdifastsettelse 

•  Hybridmetoder 

•  Rettssak 
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Inntektsbasert verdifastsettelse 

Diskontert kontantstrøm 
–  Regner dagens verdi fra estimat av 

fremtidige inntekter og utgifter via en 
valgt diskonteringsrente. 

•  PLUSS:  
–  Standardmetoden, ”tid er penger” 
–  Sensitivitetsanalyse mulig 
–  Håndterer usikkerhet gjennom 

diskonteringsrenten 

•  MINUS: 
–  Fremtidige inntekter er usikre 
–  Får ”det man vil” med ulik rentefot 
–  Hvordan fordele mellom komponenter? 
–  Håndterer ikke ulike alternativer 

Excpected Commercial 
Value (ECV) 

–  Også kalt Options Pricing Theory 
(OPT). Ulike alternativer og 
sannsynligheten for dem 
kombineres til ett estimat 
gjennom et desisjonstre. 

•  PLUSS: 
–  Gir ofte mest realistisk anslag 
–  Håndterer flere alternativer og 

usikkerhet samlet 
–  Sensitivitetsanalyse mulig 

•  MINUS: 
–  Litt ukjent metode 
–  Litt vanskeligere å forklare 

Discounted Cashflow   (case drug license) 

Bjørn Lillekjendlie 
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Men man fikk bare markedsføringsgodkjennelse i 
deler av verden. Da mistet selskapet støtten fra 
sine investorer og måtte selge fremtidig royalty til 
et royaltyfond for 50+25 m USD. Dermed ble 
verdien 75 millioner og ikke ”2 millarder” 
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Tenkbart scenario Idex-utvikling 

Bjørn Lillekjendlie 23 

Demo 
-0,5/+0 

Prosjekt 1, 1år 
-0,1/+1 

Prosjekt 2, 1år 
-0/+5 

Prosjekt 3, 1år 
-0,1/+10 

Prosjekt 4, 1år 
-0,1/+7 

Lite salg (300´, 3år) 
-0/+0,15 

Middels salg (30´´, 3år) 
-0,2/+15 

Stort salg (1´´´, 3år) 
0/200 

75% 
 

50% 
 

75% 
 

40% 
 

60% 
 

50% 
 

20% 
 

100,0 % 
 

75,0 % 
  

37,5 %  
 

28,1 % 
 

11,3 %  
 

4,5 %  
 

2,3 %  
 

0,5 %  
Sjansen for å 
komme så langt 
 
 

Sjansen for å 
komme videre til 

neste fase 
 
 

PS: Oppdiktede tall, men omtrentlig i størrelsesorden 

Expected values  - Tenkbart Idex scenario 

Bjørn Lillekjendlie 24 

Forventet verdi Forventet nåverdi 

Prosjektfinansiering gir inntekter (5´´), IPR-inntekter er lotto (0,7´´) 

Man kan ”gi bort” patentet mot forskningspenger, og gi TTO-et litt av dem ? 
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Kan man benytte rettigheten 7 X ? 

DD.MM.ÅÅÅÅ 25 

Hva med å gi benytte rettighetene 7 X ? 

DD.MM.ÅÅÅÅ 26 

Obs, tall etc. i tidligere foiler er fiktive og har ikke noe med dette caset å gjøre. 
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Bjørn Lillekjendlie 27 

Oppsummering 

IPR genererer verdier på 
mange måter 

 
Patenter skaper verdier for 
ca 15mrd NOK/y for norske 

bedrifter 
 

Klart mest kostnadseffektive 
innovasjonsverktøy 

 
Få personer involvert, så 

miljøet må pleies og utvikles 

Verdifastsettelse kan ha mange 
formål 

 
Estimatene er usikre, men ikke så ille 

som man ofte tror 
 

Forskningsavtaler er sikrere og gir 
over tid mer penger enn royalty. De 
gir penger nå og ikke kanskje om 

mange år. 

Mikro-økonomisk Makro-økonomisk 


