Zacco Norway AS
Postboks 2003 Vika
0125 OSLO
Oslo, 2017.09.28

Deres ref.:
E20509 ASO/KLI
Søknad/Patent/SPC nr.: 320964
Søker/Innehaver:
NORCAPE BIOTECHNOLOGY AS
Avgiftsår:
14
Betalingsfrist:
2017.11.30

Siste varsel om betaling av årsavgift for patent nr. 320964
Vi minner om at årsavgiften ikke er betalt innen betalingsfristen. Dere må betale årsavgift
og en forsinkelsesavgift for å opprettholde søknaden eller det meddelte patentet, se
patentloven § 41 tredje ledd.

Hvis dere allerede har betalt avgiften eller ikke ønsker å opprettholde søknaden eller det
meddelte patentet, kan dere se bort fra dette varselet.
Hvordan betale
Vi sender ikke ut faktura på årsavgifter. I Patentstyrets Søketjeneste
https://search.patentstyret.no/ kan dere søke opp søknaden eller patentet, og se hvor
mye som skal betales. Ved å klikke på handlevogn ikonet, kan dere betale avgiften
elektronisk. Dere må opprette en bruker hos oss for å få tilgang til å betale. Hvis dere
allerede har opprettet bruker, kan dere gå rett til innlogging/betaling:
https://payment.patentstyret.no/.
Avgiften må være registrert på vår konto senest på betalingsfristen, for å bli godkjent,

se

Forskrift om betalinger mv. til Patentstyret og Klagenemnda for industrielle rettigheter §§ 4 og 5.

Om fremtidige varsler
Kunder uten fullmektig får varsel om betaling av årsavgift fra oss ca. to måneder før
betalingsfristen. Kunder med fullmektig vil ikke få flere varsler i saken.
Patentstyret vil etter hvert slutte å sende varselbrev. Dere må derfor opprette et
elektronisk varsel i Søketjenesten https://search.patentstyret.no/. Søk opp søknaden eller
patentet og klikk på knappen «Opprett varsel» Da får dere en e-post, ca. én måned før
neste betalingsfrist.
Har dere spørsmål, ta kontakt med infosenteret vårt på telefon 22 38 73 33 eller send en
e-post til post@patentstyret.no.
Med vennlig hilsen
Kirsti Engen Sturm

Sandakerveien 64, Oslo
Postboks 8160 Dep, 0033 OSLO
Telefon: +47 22 38 73 00

(For English version, see other side)

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

Zacco Norway AS
Postboks 2003 Vika
0125 OSLO
Oslo, 2017.09.28

Your ref.:
E20509 ASO/KLI
Application/Patent/SPC nr.: 320964
Applicant/Owner:
NORCAPE BIOTECHNOLOGY AS
Fee year:
14
Due date:
2017.11.30

Final Notice of Payment of the Annual Fee for patent no. 320964
We have not received the annual fee within the deadline. You must pay the renewal fee as
well as an late fee, to the Norwegian Industrial Property Office to maintain your
application or the granted patent as per the Norwegian Patents Act, section 41, third paragraph.
If you do not wish to maintain the application or granted patent or if you have already
paid, please disregard this letter.
How to pay
We do not send out invoices for annual fees. Please use NIPO’s free online search service
https://search.patentstyret.no/ to see the amount. Click on the shopping cart to pay
electronically. You need to create an account to get access.
If you already have access, you can go directly to our electronic payment solution
https://payment.patentstyret.no/.
The amount needs to be in our account on or before the deadline

as per the Regulation Relating
to Payments etc. to the Norwegian Industrial Property Office and the Board of Appeal for Industrial Property
Rights (Regulation on Fees), section 4 and 5.

Future notifications
Customers without an agent or attorney will receive a notification of payment of the
annual fee approximately 2 months before the payment deadline. Customers with an
agent will not receive any further notifications.
The Norwegian Industrial Property Office plans to eventually stop sending renewal
notification letters. We urge you therefore to set up an automatic alert in our free online
search service. You will then receive an email about 1 month before next due date. Follow
this link: https://search.patentstyret.no/. Click the button «create alert».
For questions, please call our Information Center at: +47 22 38 73 33 or send email to
post@patentstyret.no.
Best regards,
Kirsti Engen Sturm

Sandakerveien 64, Oslo
PO Box 8160 Dep, N-0033 OSLO
Telephone: +47 22 38 73 00

English Version (norsk versjon se andre siden)

nipo.no
post@patentstyret.no
Organisation number: 971 526 157 MVA

