Fullmakt

www.patentstyret.no

Skjemaet gjelder bekreftelse av fullmektigforhold
Felter med

må fylles ut

Felter med

fylles ut dersom relevant

Plass til fullmektigens logo (valgfritt)

Vi ber om at skjemaet utfylles maskinelt eller ved bruk
av blokkbokstaver.

Hent merke fra bildefil

Fagområde

✔

Varemerke

Patent

Design

Fjern bildefil

Oppgi kun ett fagområde per skjema.

Rettighetsnummer
Fullmakten gjelder kun for følgende søknad/registrering: (Benytt neste side hvis du trenger mere plass.)
Søknadsnr./reg.nr./patent nr.

Fullmektigendring

Fullmektig

Varemerke/design/patentbenevnelse

Fullmakten gjelder endring av fullmektig.

Evt. referanse knyttet til denne endringsmeldingen:

Undertegnede bemyndiger herved:
Navn:
Adresse:

CURO AS

Industriveien 53

Postnummer:

Land:

Poststed:

7080

Heimdal

NORGE

Organisasjonsnummer:

Kundenummer:

936803911

1029

til å innlevere søknaden og representere meg/oss i alt som angår søknaden, og til etter registrering/meddelelse å motta
forkynnelser og andre prosessuelle meddelelser vedrørende rettigheten. Fullmektigen er også bemyndiget til helt eller delvis å
trekke søknaden tilbake eller kreve registreringen helt eller delvis slettet. Fullmakten gjelder også avdelte og utskilte søknader
og for slike søknaders oppnådde vern. Fullmektigen er bemyndiget til å overdra denne fullmakten til en annen fullmektig.

Vedlegg
Søker/
innehaver

Kryss av hvis ytterligere dokumentasjon er vedlagt.

Navn / Foretaksnavn:
Adresse:

Postnummer:

Land:

Poststed:
Organisasjonsnummer:

Sted og dato:

Signatur (søker/innehaver eller dennes fullmektig):

PS-081 - PDF - 2006.04.07.

Signatur

ADRESSE
Postboks 8160 Dep.
Københavngaten 10
0033 Oslo

TELEFON
22 38 73 00
TELEFAKS
22 38 73 01

Kundenummer:

BANKGIRO
8276.01.00192
ORGANISASJONSNR.
971526157 MVA

Rettighetsnummer
Hvis du skal angi flere rettigheter enn det er plass til i selve skjemaet, angir du dem her.

Søknadsnr./reg.nr./patent nr.

Varemerke/design/patentbenevnelse

Veiledning om fullmakt
Felter med

må fylles ut

Felter med

fylles ut dersom relevant

Skjemaet gjelder
Skjemaet gjelder bekreftelse av
fullmektigforhold.
Fagområde
Kryss av om de oppgitte rettighetene tilhører
varemerke-, design- eller patentområdet. Det
kan ikke oppgis rettigheter for mer enn ett
område pr. skjema.
Rettighetsnummer
Gjelder fullmakten spesifiserte rettigheter, må
søknads-, registrerings- eller patentnummer
oppgis. I tillegg ber vi om at varemerke-,
design- eller patentbenevnelse oppgis.
Fullmektigendring
Kryss av hvis fullmakten innebærer endring i
fullmektigforholdet. Endring av fullmektig skal
meldes på eget skjema før krav om anmerkning
av lisens innleveres, og sendes til Patentstyret
separat. Det finnes egne skjemaer for dette på
Patentstyrets hjemmeside.
Fullmektig
Oppgi fullmektigens navn og adresse. Har
denne et kundenummer hos Patentstyret, ber
vi om at dette oppgis. Det er satt av plass til
fullmektigens logo øverst på skjemaet.

www.patentstyret.no

Avdelte/utskilte
Fullmakten gjelder også for eventuelle avdelte
og utskilte søknader, men hver avdelt eller
utskilt søknad skal inneholde en henvisning til
fullmakten for stamsøknaden.
Vedlegg
Gjelder fullmakten flere rettigheter enn det
er plass til i feltet på side 1, ber vi om at det
legges ved en liste over øvrige rettigheter.
Søker/innehaver
Oppgi navn og adresse til søker/ innehaver.
Hvis søker/ innehaver har et kundenummer i
Patentstyret ber vi om at dette oppgis.
Signatur
Søker/innehaver må signere skjemaet. Kopi av
skjema godtas så sant opplysningene i kopien
er tydelig oppgitt. Hvis skjemaet benyttes ved
overdragelse av fullmakt, kan fullmektigen
signere skjemaet. Hvis det er flere søkere
i samme søknad må alle søkerne bekrefte
fullmektigforholdet. Har disse forskjellig
adresse må de levere hver sin signerte
fullmakt.

