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Sendt:
Til:
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Mottak
12. januar 2016 10:49
Mottak
VS: Saksnr. 201503182

Fra: Odd Fridtjov Bjerga [mailto:ofb@lingu.no]
Sendt: 11. januar 2016 23:18
Til: Per Gunnar Linvik <pli@patentstyret.no>
Emne: Re: Saksnr. 201503182

Hei,
Viser til saken over. Dere henviser til noen registreringer som er til hinder for vår søknad
om registrering av ordmerket lingu.
Varemerket LINGU kan forveksles med de registrerte varemerkene, registrering nr.
228196,
ordmerket LINGO; registrering nr. 228197, det kombinerte merket LINGO; registrering
nr.
267045, det kombinerte merket LINGU. Vi kan derfor ikke registrere varemerket.
228196 figurmerke "lingu": Dette varemerket er registrert av undertegnede i daværende
selskap Lingu Nordic AS, som gikk konkurs 10.04.2014. Hvordan blir konkursen
behandlet i vår varemerkesøknad? Vil det være tilstrekkelig med en skriftlig uttalelse fra
bostyrer om at registreringen ikke er til hinder for ny varemerkesøknad fra Lingu Norge
AS?
228197 / 267045 ord- og figurmerke "lingo": Disse registreringene utløp 19.09.2015 og
er ikke blitt fornyet. Hvordan vil dette faktum behandles i vår søknad?
Setter stor pris på en tilbakemelding på dette, slik at vi kan få avsluttet saken.

Med vennlig hilsen / Kind regards,
Odd Bjerga
MD | Partner
e ofb@lingu.no
m 93 45 74 16

Lingu Norge AS, Madlaveien 10, 4008 Stavanger
t 40 3000 40 w lingu.no

2015-09-18 10:44 GMT+02:00 Per Gunnar Linvik <pli@patentstyret.no>:
Hei,

Jeg viser til telefonsamtale i går.

Jeg har nå fått tilbakemelding fra IT-seksjonen vår om at e-posten din, som antatt, hadde
havnet i spamfilteret vårt. Domenet lingu.no er nå hvitelistet hos oss, og nye e-poster fra
dere skal heretter komme gjennom.

Siden vi nå har funnet din e-post av 2015.09.04, vil henleggelsen av varemerkesøknad nr.
201503182 bli annullert. Dere vil motta et formelt brev om dette en av de nærmeste
dagene.
Med vennlig hilsen
Per Gunnar Linvik
Førstekonsulent
Tlf.: 22 38 74 65 / 22 38 73 00
E-post: pli@patentstyret.no

Følg oss på Facebook
Følg oss på Twitter

