Oslo Patentkontor AS
Postboks 7007 Majorstua
0306 OSLO

Oslo, 2012.11.05
Deres ref.:
Søknadsnr.:
Søker:

144046 TG/eah
20010699
Biogen Idec Inc

Vi har besluttet at patent kan meddeles1 20010699
Beslutningen er fattet på bakgrunn av følgende dokumenter:
Beskrivelse:
Dokumentnummer: 16-03

Krav:
16-03

Mottatt:
Da vi finner at patentsøknaden er i foreskrevet stand har vi besluttet at patent kan meddeles, jf.
patentloven § 19.
For at patent skal kunne meddeles må dere betale meddelelsesavgift. Se patentloven § 20 og
avgiftsforskriften § 26. Avgiften er beregnet som følger:
Meddelelsesavgift patent, gjeldende for til og med 14
trykksider, inklusive tittelside:
Tilleggsavgift for sider utover 14.
Antall sider à kr 250:
Tilleggsavgift for avgiftspliktige patentkrav utover det
antall som det er betalt søknadsgebyr for.
Antall krav à kr 200:
Totalsum

24

Kr

1100

Kr

6000

Kr
Kr

7100

Dere vil motta en separat faktura på dette beløpet. Betalingsfristen er: 2013.01.07
Dersom dere betaler før betalingsfristens utløp og ønsker at vi skal foreta meddelelse så snart
som mulig, ber vi dere sende oss et separat brev hvor dere angir at dere har betalt
meddelelsesavgiften. Husk å oppgi søknadsnummer.

1

Patentforskriften § 33 bestemmer: Utsettelse av meddelelse av patent kan bare gis når beslutningen om å meddele
patent er truffet før søknaden er blitt allment tilgjengelig etter patentloven § 22 annet og tredje ledd. Meddelelsen kan
i så fall på søkerens begjæring utsettes til det tidspunkt da søknaden blir allment tilgjengelig etter nevnte
bestemmelser. Begjæring om utsatt meddelelse av patent skal inngis i eget skriv. Slik begjæring kan bare tas hensyn
til dersom den er kommet inn til Patentstyret og meddelelsesavgiften er betalt innen fristene etter PL § 20.
Patentloven og avgiftsforskriften finnes på Patentstyrets hjemmeside, patentstyret.no

Patentet er meddelt når meddelelsesavgift er betalt og patentet er kunngjort. Vi gjør
oppmerksom på at enhver kan inngi en innsigelse på patentet i en periode på 9 måneder fra
meddelelse.
Hvis oppfinneren selv er patentsøker kan det på visse vilkår gis fritak for betaling av
meddelelsesavgift, se patentloven § 20 annet ledd. Begjæringen må være innkommet senest
innen to måneder etter utsendelse av dette brev.
Tittel
Vi har registrert følgende tittel i vårt register:
”Anvendelse av antistoff for fremstilling av medikament til anvendelse ved CVP-kjemoterapi”
Hvis dere mener at tittelen ikke er korrekt, må dere gi oss beskjed før dere betaler
meddelelsesavgiften.
Vi kan opplyse at forfall for årsavgift er 2013.08.31.

Med vennlig hilsen

Renate Røseth
Dir.tlf. 22 38 75 97
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