Håmsø Patentbyrå ANS
Postboks 171
4301 SANDNES

Oslo, 2017.05.05

Deres ref.: P26584NO01
Søknadsnr.: 20111016
Søker:
NeoDrill AS

Godkjenning til meddelelse av patent i patentsøknad nr. 201110161
Godkjenningen i henhold til patentloven § 19 er gjort på grunnlag av følgende
dokumenter:
Dokumentnr.:
Mottatt:

Beskrivelse:
19-04
2017.04.21

Krav:
19-04
2017.04.21

Figurer:
19-03
2017.04.21

For at patent skal kunne meddeles, må dere betale meddelelsesavgift, jf. patentloven § 20
og forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter
(betalingsforskriften) § 25. Avgiften er beregnet som følger:
Meddelelsesavgift patent, gjelder for inntil 14 sider, inklusive
tittelside:

Kr

Tilleggsavgift for sider utover 14.
Antall sider à kr 250:

Kr

Tilleggsavgift for avgiftspliktige patentkrav utover det antall
som det tidligere er betalt for.
Antall krav à kr 250:

Kr

Totalsum

Kr

1200

1200

Dere vil motta en separat faktura på dette beløpet. Betalingsfristen er: 2017.07.05.
Se betalingsforskriften §§ 3 til 6. Dersom fakturaen ikke betales innen fristen, henlegges
søknaden, men med mulighet for gjenopptakelse, jf. patentloven § 20 første ledd og
betalingsforskriften § 26.
Fritak for betaling av meddelelsesavgift kan gis på visse vilkår hvis oppfinneren selv er
patentsøker, jf. patentloven § 20 annet ledd. Kravet om fritak må være innkommet senest
innen to måneder etter utsendelse av dette brevet.
Dersom dere ønsker at vi skal foreta meddelelse så snart som mulig, må dere sende oss
et separat brev hvor det fremkommer at dere har betalt meddelelsesavgiften. Husk å
oppgi søknadsnummer.
Søker kan kreve at meddelelse av patent utsettes til det tidspunkt da søknaden blir
allment tilgjengelig i henhold til patentloven § 22 annet eller tredje ledd, jf.
patentforskriften § 33. Krav om utsatt meddelelse skal leveres i eget skriv. Kravet kan
Sandakerveien 64, Oslo
Postboks 8160 Dep, 0033 OSLO
Infosenter: +47 22 38 73 33

post@patentstyret.no
patentstyret.no
Org. nr.: 971 526 157 MVA

bare tas hensyn til dersom det er innkommet senest innen to måneder etter utsendelse av
dette brevet og meddelelsesavgiften er betalt, jf. patentloven § 20.
Patentet er meddelt når meddelelsesavgift er betalt og patentet er kunngjort i
Patenttidende, jf. patentloven § 21.
Tittel
Vi har registrert følgende tittel i vårt register:
”Apparat for fundamentering av utrustning i havbunnen”
Hvis dere mener at tittelen ikke er korrekt, må dere gi oss beskjed før dere betaler
meddelelsesavgiften.
Vi gjør oppmerksom på at enhver kan levere en innsigelse mot patentet i en periode på 9
måneder fra meddelelse, jf. patentloven § 24 første og andre ledd.
Vi kan opplyse at forfall for årsavgift er 2017.12.31.
Med vennlig hilsen
Hildegunn Skagen
Telefon: 22 38 73 52
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