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• Fullmektig

Fornavn/foretaksnavn:

Undoftegnedt*

Advokatfirmaet Haavind AS

bemyndiger
herved'

Ev. referanse knyttet til denne endringsmeldingen:

Etternavn:

Postadresse:

Postboks 359 Sentrum

Postnummer:

Poststed:

Land:

0101

Oslo

Norge

Organisasjonsnummer, hvis foretak:

fcv. kundenummer I Patentstyret:

986 420 177

201792

til å innlevere søknaden og representere meg/oss I alt som angår søknaden, og tll etter reglstrenng/meddelelse å motta
forkynnelser og andre prosessuelle meddelelser vedrørende rettigheten. Fullmektigen er også bemyndiget tll helt eller
delvis å trekke søknaden tilbake eller kreve registreringen helt etler delvis slettet. Fullmakten gjelder også avdelte og
utskilte søknader og for slike søknaders oppnådde vern. Fullmektigen er bemyndiget tll å overdra denne fullmakten til
en annen fullmektig.
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990 379 491
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Sørlandschips Ekte snacks i små porsjoner

201504905

Litt er lov!

201505989

Litt er lov! MAX 99 KCAL MOSLI-BAR med melkesjokolade og

201505990

Litt er lov! MAX 99 KCAL CHIPS med HAVSALT Ekte snacks i

201505991

Litt er lov! MAX 99 KCAL POP CORN Havsalt Ekte snacks i

201505994

Litt er lov! MAX 99 KCAL MUSLI-BAR med mørk sjokolade
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