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Det vises til tidligere kontakt i sakens anledning, sist telefonsamtale av i dag mellom undertegnede og
Fredrik Almaas.

I Patentstyrets realitetsuttalelse av 74. mai 201-3 for søknad nr.207207497,blre frist for skriftlig svar
satt til 16,august 2073. Denne realitetsuttalelsen resulterte i vårt brev av 17.juni 2013 hvor vi bad om
deling av søknaden, samt om at den videre behandlingen av søknaden skulle berostilles i påvente av
en endelig avgjørelse av søknad nr.200814974 IPIPPI LANGSTRøMPE)'
Delingen av søknad 20720749! er nå gjennomført og den 10. september 2013 falt Klagenemdas
avgjørelse i Pippi Langstrømpe-saken [under saksnummeret VM 1.3/044). Forholdene ligger derfor til
rette for å gjenoppta saksbehandlingen knyttet til søknad nr.20L20749IA og vi tar sikte på å sende
inn en ny realitetsuttalelse i saken i løpet av den nærmeste fremtid.

imidlertid sØknad nr'2072074974i
et større sakskompleks sammen med søknadene 20100!604, 207207489,20L207490,207207492,
207207493,201207494 og20L207495 hvor det er blitt begjært deling av samtlige sØknader. Da det
fortsatt er delingsbegjæringene knyttet til flere av disse søknadene som ikke er effektuerte, kan det
være hensiktsmessig å vente noe med vår neste realitetsuttalelse knyttet til søknad nt.207207 4974'
Som nevnt under den ovennevnte telefonsamtalen av i dag, inngår

Vi har forstått det slik at Patentstyret ikke er uenige i at det kan være hensiktsmessig å vente med å
avkreve en ny realitetsuttalelse knyttet til søknad nr.20L2074914 til etter at delingen av samtlige
merker i sakskomplekset er blitt gjennomført, og samtlige saksdokumenter i komplekset igjen ligger
hos en saksbehandler.

gir skriftlig beskjed til undertegnede når samtlige
og at det samtidig settes en frist for ny
effektuerte,
er
blitt
sakskomplekset
delingsbegjæringer
realitetsuttalels e for søknad nr. 20L207 49 L 4.
På ovennevnte grunnlag bes det om at Patentstyret
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