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3M ON VOITTANUT PATENTTIKIISTAN HTC SWEDEN AB:TA VASTAAN
Joulukuu 2010

3M on voittanut patenttikiistan HTC:ta vastaan
3M on voittanut patenttikiistan HTC Sweden Ab:ta vastaan timanttilaikkoja koskevassa asiassa.
European Patent Office (EPO) teki 11. marraskuuta lopullisen päätöksen HTC:n patentin
kumoamisesta, eikä patentti ole enää voimassa.

Euroopan patenttiviraston (EPO) valitustuomioistuin on tehnyt lopullisen päätöksen HTC Sweden AB:n kanteen
hylkäämisestä. Valitus koski EPO:n aikaisempaa päätöstä HTC Sweden AB:n patentin kumoamisesta. Patentin kohteena oli
menetelmä, jossa lattiapintoja hoidetaan timanttilaikoilla. Päätöksen seurauksena HTC:n patentti on kumottu, eikä se ole
enää voimassa.
3M vastusti heti alkuperäisen patentin myöntämistä HTC:lle vuonna 2007. EPO teki vuonna 2009 päätöksen, joka tuki 3M:n
kantaa asiassa. Viimeisimmässä oikeudenkäynnissä käsiteltiin HTC:n valitusta, joka koski EPO:n aikaisempaa päätöstä
patentin kumoamisesta.
Päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että HTC:n yksinoikeus eurooppalaiseen patenttisopimukseen EP 1 702 714
(lattiapintojen hoitaminen timanttilaikoilla) on rauennut. Päätöksen seurauksena 3M saa vapaasti jatkaa Scotch-Brite Lila
Timanttilaikan ja Scotch-Brite Sienna Timanttilaikan myyntiä kaikkialla Euroopassa kattavan jälleenmyyjäverkostonsa
kautta.
Monialayritys 3M toi ensimmäisenä maailmassa markkinoille nykyaikaiset lattianhoitolaikat. Siitä lähtien yritys on tunnettu
alalla innovatiivisista tuotteistaan ja panostuksestaan tuotekehitykseen.
Timanttilaikat ovat olennainen osa 3M:n laajaa lattianhoitotuotteiden valikoimaa. Timanttilaikkojen avulla voidaan puhdistaa
ja hoitaa useita erilaisia kovia lattiapintoja, kuten vinyylilaattaa, kivipintoja, liuskekivipintoja, marmoria, mosaiikkibetonia ja
kiillotettua betonia.
Timanttilaikkojen lisäksi 3M:n valikoimasta löytyy sopiva lattianhoitolaikka monenlaisiin tehtäviin – esimerkiksi
vahanpoistoon, hiontaan, pesuun ja puhdistukseen, kiillotukseen, viimeistelyyn, epätasaisten pintojen hoitoon, kristallointiin
sekä mustien kannanjälkien poistamiseen.
________________________________________________________________________________
3M – käytännöllisiä ja nerokkaita ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme menestymään
3M yrityksenä
3M on kansainvälinen monialayritys, joka on jo vuodesta 1902 lähtien kehittänyt innovatiivisia tuotteita useita erilaisia
teknologioita hyödyntäen. 3M:n tuotteet auttavat tekemään ympäristöstämme turvallisemman, terveemmän ja
tuottavamman. 3M on tunnustettu edelläkävijä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Yhtiö valmistaa tuhansia innovatiivisia
tuotteita useille eri markkina-alueille. 3M:n ydinosaaminen liittyy 40 eri teknologia-alustaan, joita yhdistämällä yhtiö voi
vastata laajaan asiakastarpeiden kirjoon. Maailmanlaajuisesti 3M:n liikevaihto on 23 miljardia dollaria, työntekijöitä on
75.000 ja toimintaa yli 65 maassa. Tunnettuja brändejä ovat mm. Post-it®, Scotch®, Scotchgard™, Thinsulate™ ja

Scotch-Brite™. Suomessa 3M:llä on ollut oma tytäryhtiö jo 40 vuoden ajan. Suomen 3M Oy työllistää noin 100 henkeä ja
liikevaihto on noin 47 miljoonaa euroa. Lisätietoja osoitteesta: www.3M.fi
isätietoja lattianhoitoon liittyvistä ratkaisuistamme ja tuotteistamme antavat Kiinteistönsuojaus- ja hoitotuotteet –osaston
edustajat.
Kuvat: Kuvia saatavissa pyydettäessä.
Lisätietoja: Hannele Nyholm, Myynti- ja markkinointipäällikkö, Kiinteistönsuojaus- ja hoitotuotteet
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email: hnyholm@mmm.com.
Lehdistötiedustelut
Fredric Dahlberg, Markkinointi- ja viestintäjohtaja, Pohjoismaat
Puh: +358 5252 479
email: fdahlberg@mmm.com

3M ja Scotch-Brite ovat 3M Company:n rekisteröimiä tavaramerkkejä.
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3M on tunnustettu edelläkävijä tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Yhtiö valmistaa tuhansia
innovatiivisia tuotteita useille eri markkina-alueille. 3M:n ydinosaaminen liittyy 40 eri teknologia-alustaan,
joita yhdistämällä yhtiö voi vastata laajaan asiakastarpeiden kirjoon. Maailmanlaajuisesti 3M:n liikevaihto
on 23 miljardia dollaria, työntekijöitä on 75.000 ja toimintaa yli 65 maassa. Tunnettuja brändejä ovat mm.
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ajan. Suomen 3M Oy työllistää noin 100 henkeä ja liikevaihto on noin 47 miljoonaa euroa. Lisätietoja
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