Melding om
overdragelse/fusjon
Felter med

må fylles ut

Felter med

fylles ut dersom relevant

www.patentstyret.no

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
Overdragelsen omfatter følgende rettigheter: (Benytt neste side hvis du trenger mer plass.)
Søknadsnr./reg.nr./patent nr.

Varemerke/design/patentbenevnelse

Delvis overdragelse
Kryss av hvis skjemaet gjelder delvis overdragelse av designrettighet. Husk å legge ved dokumentasjon på dette.
Fusjon
Kryss av hvis endringen gjelder fusjon.
Tidligere søker/innehaver
Navn:
Adresse:

Postnummer:

Land:

Poststed:
Organisasjonsnummer:

Kundenummer:

Ny søker/innehaver
Navn:
Adresse:

Land:

Poststed:

Postnummer:

Organisasjonsnummer:

Kundenummer:

Fullmektigendring
Kryss av hvis overdragelsen innebærer endring av fullmektig.
Vedlegg
Kryss av hvis ytterligere dokumentasjon er vedlagt.
Avsender

Evt. referanse knyttet til denne endringsmeldingen:

Navn/Foretaksnavn:

PS-080 - PDF - 2006.04.07.

Signatur
Sted og dato:

ADRESSE
Postboks 8160 Dep.
Københavngaten 10
0033 Oslo

Signatur (søker/innehaver eller dennes fullmektig):

TELEFON
22 38 73 00
TELEFAKS
22 38 73 01

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 ved melding om
overdragelse/fusjon
Felter med

må fylles ut

Felter med

fylles ut dersom relevant

www.patentstyret.no

Skjemaet gjelder
Skjemaet gjelder melding om overdragelse av
varemerke-, design- eller patentrettighet.
Vi anmerker endringen hvis skjemaet er korrekt
utfylt, i motsatt fall vil vi avvise endringen og
skjema må innleveres på nytt. Kopi av skjema
godtas så sant opplysningene i kopien er
tydelig oppgitt.

separat som en hel overdragelse av en delt
rettighet. Inntil videre er det ikke adgang til
delvis overdragelse av en varemerkerettighet.
Det er ikke mulig å overdra en patentrettighet
delvis.

Fagområde
Kryss av om de oppgitte rettighetene tilhører
varemerke-, patent- eller designområdet.
Det kan ikke oppgis rettigheter for mer enn ett
område pr. skjema.

Tidligere søker/innehaver
Navn og adresse til den som har overdratt en
rettighet må oppgis. Har tidligere innehaver
et kundenummer i Patentstyret, ber vi om at
dette oppgis.

Rettighetsnummer
Du må oppgi søknads-, registrerings- eller
patentnummer for rettigheten som er
overdratt. I tillegg ber vi om at varemerke-,
design- eller patentbenevnelse oppgis.

Ny søker/innehaver
Navn og fullstendig adresse til den nye
innehaveren må oppgis. Har denne vært
kunde hos Patentstyret tidligere, ber vi om at
kundenummeret oppgis.

Delvis overdragelse
Omfatter overdragelsen kun deler av en
designrettighet, må dette spesifiseres.
Ved slike overdragelser må dokumentasjon
vedlegges. Videre må overdragelsens omfang
angis klart og tydelig. Det er mulig å dele en
varemerkesøknad og overdra disse delene

Fullmektigendring
Kryss av hvis endring av fullmektig.
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.

Fusjon
Kryss av hvis endringen gjelder en fusjon.

Vedlegg
Gjelder overdragelsen flere rettigheter enn
det er plass til i feltet for rettighetsnummer,
ber vi om at det legges ved en liste over de
øvrige rettighetene. Hvis den nye innehaveren
ikke har bopel i Norge må ny fullmakt legges
ved. Det er ikke krav om dokumentasjon
som viser overdragelsen (for eksempel
overdragelsesavtale, sameksistensavtale,
fusjonsavtale eller annet). Dokumentasjon som
overstiger 15 sider bes innlevert elektronisk,
på diskett eller CD-rom.
Avsender og signatur
Avsender må oppgi navn/foretaksnavn i blokkbokstaver eller med stempel.
På søknadsstadiet er det kun søker eller dennes fullmektig som kan signerer og sende inn
melding om overdragelse/fusjon.
Når merket eller designet er registrert eller
patent meddelt, kan innehaver, den rettighetene er overdratt til eller den fullmektig som
representerer en av disse signere og sende inn
meldingen.
Har avsender egen referanse knyttet til denne
meldingen, bes denne oppgitt. Søker/innehaver eller dennes fullmektig må signere
skjemaet.

