Ansökan om auktorisation
av patentombud
0771-670 670
www.patentombudsnamnden.se
patentombudsnamnden@patentombudsnamnden.se

Skicka blanketten till:

Patentombudsnämnden
Box 46
851 02 Sundsvall

1. Uppgifter om sökanden
Förnamn och efternamn

Personnummer eller samordningsnummer

Arbetsgivare

Organisationsnummer

Postadress

Postnummer

Telefonnummer dagtid

Postort

Land

E-postadress

Företagets webbplats

2. Patentombud som är registrerat utomlands
Utländsk myndighet eller organisation

Patentombudets utländska registreringsnummer

3. Övrigt

4. Försäkran och underskrift Ansökan ska vara undertecknad av patentombudet.
Jag försäkrar att jag inte
- är i konkurs
- har näringsförbud
- har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken.
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Datum

Namnteckning

Namnförtydligande

301

1 (2)

2 (2)

Information

Använd den här blanketten när du vill ansöka om att bli auktoriserat patentombud. Avgifter och mer
information hittar du på patentombudsnamnden.se.
Du får en faktura när ansökan om auktorisation har kommit in till oss. När ansökningsavgiften är betald börjar
vi handlägga ärendet. När beslut om auktorisation är fattat och ärendet är registrerat skickar vi ett intyg och ett
registreringsbevis.
1. Uppgifter om sökanden
Fyll i person- och adressuppgifter för sökanden.
2. Patentombud som är registrerat utomlands
Fyll i utländsk myndighet eller organisation samt registreringsnummer om patentombudet inte är registrerat i
Sverige. Du kan bara vara registrerad inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Schweiz.
3. Övrigt
Här kan du fylla i övriga uppgifter.
4. Försäkran och underskrift
Du som ansöker om att bli auktoriserat patentombud ska skriva under ansökan och skicka in den i original.
Bilagor
•
•
•
•

Bevis på att du har avlagt godkänt kunskapsprov för auktorisation.
Uppgifter om din utbildning och yrkesverksamhet, exempelvis examensbevis och arbetsintyg.
Personbevis och konkursfrihetsbevis eller motsvarande handlingar från ett annat land inom EES –
för dig som inte är folkbokförd i Sverige.
Bevis om frihet från näringsförbud eller motsvarande handling från ett annat land inom EES – för
dig som inte är folkbokförd i Sverige.
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Hänvisningar
lagen (2010:1052) om auktorisation av patentombud
förordningen (2010:1053) om auktorisation av patentombud

