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1.
INNLEDNING
Det vises til Jussystemer AS (innehaver) sitt prosesskriv av 21. juni 2016 i anledning
CRYPTZONE NORTH AMERICA INC. (kravstiller) sin begjæring om administrativ overprøving
av norsk varemerkeregistrering nr. 260025 CRYPTZONE (ordmerke).
Innledningsvis vil kravstiller presisere at det ikke fremkommer noe i innehavers siste
prosesskriv som er egnet til å endre kravstillers oppfatning av saken, det vises til kravstillers
begjæring og tidligere prosesskriv for nærmere redegjørelse for kravet. Kravstiller vil
imidlertid benytte anledningen til å knytte noen korte kommentarer og merknader til
innehavers siste prosesskriv.
2.
NOEN MERKNADER TIL INNEHAVERS PROSESSKRIV AV 21. JUNI 2016
Kravstiller fastholder at det ikke forelå en aksept for at Jussystemer registrerte norsk
varemerkeregistrering nr. 260025 CRYPTZONE (ordmerke). Kravstiller registrerer imidlertid
at innehaver har sendt inn to nye dokumenter i saken og finner det naturlig å knytte noen
korte merknader til dokumentene, herunder dokumentenes innhold og betydning.
Når det gjelder e-postkorrespondansen av 10. og 20. juni 2016 mellom Peter Davin og
innehaver, bilag 1 til innehavers prosesskriv av 21. juni 2016, kan vi ikke se at dette er
relevant dokumentasjon for nærværende sak.
Med virkning fra den 5. januar 2012 gikk Davin fra å være CEO i Cryptzone Group AB til å bli
viseadministrerende direktør («executive vice president»), endringen ble registrert i det
svenske foretaksregisteret den 23. februar 2012. Deretter, med virkning fra 20. april 2012
gikk han av som viseadministrerende direktør i Cryptzone Group AB, registrert i det svenske
foretaksregisteret 26. april 2012.
Davin representerer verken Cryptzone Group AB eller kravstiller, og han har heller ikke gjort
det på mange år. Davins e-postmeldinger og nåværende meninger må stå for hans egen
regning, og innholdet i hans e-postmelding bestrides av kravstiller. Innholdet i epostmeldingen fra Davin bærer dessuten preg av å være et rent bestillingssvar på spørsmålet
fra Jussystemer.
Når det gjelder pressemeldingen fremlagt som bilag 2 til innehavers prosesskriv av 21. juni
2016, så registrerer denne side at dokumentet er kopiert inn i en e-postmelding og at det
derfor ikke kan garanteres at innholdet er uendret. På en annen side, pressemeldingen
inneholder kun informasjon om at Cryptzone og Jussystemer hadde inngått en
agenturavtale, hvilket det heller ikke er omtvistet eller tvilsomt at partene gjorde.
Agentrettigheter er ikke det samme som varemerkerettigheter. Agentavtalen er til og med
fremlagt i bilag 7 til kravstillers begjæring og således vel kjent for Patentstyret.
Pressemeldingen inneholder ikke noe som tilsier at varemerkerettigheter knyttet til
varemerket CRYPTZONE skulle tilfalle Jussystemer.
Det foreligger ikke noen dokumentasjon fra den tid Davin var i Cryptzone Group AB, ei heller
annen dokumentasjon, som tilsier at Cryptzone Group AB aksepterte at innehaver
registrerte norsk varemerkeregistrering nr. 260025 CRYPTZONE (ordmerke).
3.

SAKSKOSTNADSOPPGAVE

3.1. Kravstillers foreløpige sakskostnadsoppgave
Kravstiller krever rimelige og nødvendige sakskostnader tilkjent i tråd med patentstyreloven
§ 9. På vegne av kravstiller fremlegges følgende foreløpige sakskostnadsoppgave:
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Periode
Frem til inngitt begjæring om administrativ
overprøving:
Korrespondanse med klient, gjennomgang av sakens
faktiske og rettslige sider, utarbeidelse og innlevering
av begjæring om administrativ overprøving.
Fra inngitt begjæring og frem til sakens avslutning:
Gjennomgang av brev fra Patentstyret, gjennomgang
av tilsvar og flere prosesskriv fra motpart med bilag,
korrespondanse med klient, oversettelse av nødvendig
informasjon til klient, utarbeidelse og innlevering av
flere prosesskriv og sakskostnadsoppgave,
etterfølgende gjennomgang og rapportering av
Patentstyrets avgjørelse.
Utlegg:
Patentstyrets gebyr for krav om administrativ
overprøving av et varemerke.
Totalt

Medgåtte
timer
3

10,75

Timepris Beløp i
i NOK
NOK
2 600
7 800

2 600

27 950

4 000
13,75

39 750

Alle beløp ovenfor er eks. mva. Det tas forbehold om å fremlegge revidert
sakskostnadsoppgave dersom saksbehandlingen skulle vise behov for ytterligere arbeid.
3.2. Kommentar til innehavers sakskostnadsoppgave
Kravstiller vil påpeke at innehavers sakskostnadsoppgave langt overskrider det som må
anses å være rimelige og nødvendige sakskostnader. Det vises til kravstillers tidligere
merknader knyttet til innehavers tidsbruk.
***
Dette prosesskriv er sendt elektronisk til Patentstyret via ALTINN og direkte til motpartens
fullmektig via e-postmelding.
Oslo, 23. juni 2016
Tandbergs Patentkontor AS
Thomas Hagen
advokat
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