HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Postboks 9
4068 STAVANGER
Oslo, 2021.04.23

Vår ref.:
Deres ref.:
Patentnr:
Søknadsnr.:
Innehaver:
Innehavers fullmektig:
Kravstiller:
Kravstillers fullmektig:
Svarfrist:

OP2021/00193
P27153NO00
340947
20141427
NeoDrill AS
HÅMSØ PATENTBYRÅ AS
Aker Solutions AS
ZACCO NORWAY AS
2021.07.23

Administrativ overprøving av patent nr. 340947– oversendelse
Patentstyret mottok 2021.04.23 krav om administrativ overprøving av patent nr. 340947.
Kravet er sendt inn av Zacco Norway AS på vegne av
Aker Solutions AS, Postboks 94, 1325 LYSAKER
Ønsker dere å imøtegå kravet?
Kravet er vedlagt.
Hvis dere ønsker å uttale dere, må vi motta svaret senest 2021.07.23.
Hvis dere uttaler dere i saken, vil vi avgjøre om ytterligere brevveksling er nødvendig.
Dersom vi ikke mottar svar fra dere innen fristen, tar vi saken opp til formell avgjørelse på
bakgrunn av dokumentasjonen som finnes i saken.
Det er opp til partene å dokumentere grunnlaget for påstandene som fremsettes.
Patentstyret vil ikke be om dokumentasjon for slike påstander.
Dekning av saksomkostninger
Når saken er klar til å tas opp til avgjørelse, vil partene få anledning til å fremsette krav
om dekning av saksomkostninger. Et slikt krav må partene eventuelt fremsette før saken
blir avgjort, jf. patentstyreloven § 9 andre ledd. Dekning av saksomkostninger kan også
kreves i saker hvor kravet blir trukket tilbake eller registreringen blir slettet etter
begjæring fra innehaveren.
I de tilfellene der partene er enige om å ikke kreve dekning av saksomkostninger, kan
dere ved å gi Patentstyret skriftlig beskjed om dette, unngå unødvendig brevveksling og
dermed oppnå en raskere avslutning av saken.
Vi viser for øvrig til informasjon om frister og saksomkostninger på nettsidene våre:
patentstyret.no/tjenester/klageordninger/klageordningerpatent/administrativoverproving/.
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