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Krav om dekning av sakskostnader – Administrativ Overprøving
Vi viser til vårt brev datert 1. juli 2015, der det ble opplyst at Patenthaver vil kreve
nødvendige sakskostnader dekket i forbindelse med arbeidet av denne saken, jf.
patentstyreloven § 9.
I forbindelse med imøtegåelsen av Kravstillers begjæring om at Norsk Patent
320964 kjennes ugyldig har det vært nødvendig med en nøye gjennomgang av alle
anførsler og bevis, noe som selvsagt er tidkrevende.
Det er medgått til sammen 27,75 konsulenttimer der både patentkonsulent, advokat,
IT-ekspert, samt administrativt personell har vært involvert. Flere møter har også
vært avhold med Patenthaver, men Patenthavers egen innsats i denne saken er ikke
medtatt. Til sammen summerer dette seg til kr 77.243 eksklusive MVA, som er det
beløpet som er fakturert Patenthaver.
Beskrivelse av arbeidet:
-

Gjennomgang og vurdering av anførsler og bevis fra kravstiller (4 timer)
Møte med Patenthaver (3 timer)
Rettslige vurderinger (2 timer)
Diverse e-postkorrespondanse og telefonsamtaler med Patenthaver, interne
møter og innhenting av motbevis, samt utarbeidelse av nye anførsler (4 timer)
Innhenting av datakyndig ekspertise, gjennomgang av ulike programvarer og
pdf-versjoner (1,50 timer)
Utarbeidelse av tilsvar til Patentstyret (12 timer)
Administrativt arbeid (1,25 timer)

Det er benyttet en timepris på kroner 2 850,- eksklusive MVA for konsulentene og
kroner 1 375,- for administrativt arbeid.
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Etter vår skjønn har alt vårt arbeid i forbindelse med denne administrative
overprøvingen vært nødvendig fordi Patenthaver står i fare for å miste et verdifullt
patent og store inntekter ved kommersialisering av dette patentet.
Saksomkostningskravet som fremsettes er: kr 77.243 eksklusive MVA

Med vennlig hilsen
Zacco Norway AS
Anne Sønstevold

Zacco Norway AS
Haakon VII´s gate 2
P.O. Box 2003 Vika
NO-0125 Oslo, Norway

Tel.: +47 22 91 04 00
Fax: +47 22 91 05 00
e-mail: info.norway@zacco.com
www.zacco.com

CVR No: NO 982 702 887 MVA
European patent and trademark attorneys

