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INID-koder 
 
I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med  
koder overenstemmende med INID-kodesystemet 
(INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). 
 
(111) Registreringsnummer 
(151) Registreringsdato 
(180)  Registreringen utløper 
(210) Søknadsnummer 
(220) Inngivelsesdato 
(526)   Unntaksannmerkning 
(300) Prioritetsopplysninger 
(450) Kunngjort registrert dato 
(511) Vare-/tjenesteklasse 
(521) Bruk/innarbeidelse 
(526)   Unntaksannmerkning 
(540) Gjengivelse av varemerketekst 
(541)  Merket er et ordmerke 
(546)  Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke 
(551) Fellesmerkebestemmelser 
(554) Merket er tredimensjonalt 
(571) Beskrivelse av merket 
(591) Merket er i farger 
(730) Søker/innehaver 
(740) Fullmektig 
(791) Lisenshaver 
(793) Lisensinformasjon 
(891) Etterfølgende utpekning dato 
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Registrerte varemerker 
 
Registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 22. 
I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. 
varemerkeloven § 26 og varemerkeforskriften § 23. 
For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra 
søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. 
Se varemerkeloven § 32 jf. § 83 annet ledd. 
 
 
(111) Reg.nr.: 316619 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202109128 
(220) Inndato: 2021.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

Konglehytta 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 TORMOD TVINNEREIM INVEST AS, Sønsterudveien 
14A, 1410 KOLBOTN, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 36   Utleie av leiligheter; utleie av hus; utleie av 

kontorarealer. 
  Klasse 39   Utleie av tilhengere. 
  Klasse 43   Utleie av senger; utleie av møterom; utleie av telt; 

utleie av værelser; utleie av konferanserom; utleie av 
feriehytter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316620 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202109129 
(220) Inndato: 2021.07.12 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Magnus  Ekberg, KRONPRINSENS GATE 2, 1809 

ASKIM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Markedsføring; annonseringstjenester vedrørende 
motorkjøretøyindustrien. 

  Klasse 38   Podcasting. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 316621 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202108434 
(220) Inndato: 2021.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Universal City Studios LLC, 100 Universal City Plaza, 

CA91608 UNIVERSAL CITY, USA 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Forhåndsinnspilte video- og lydplater, DVD-er, video- 

og lydkassetter, optiske og magneto-optiske plater med 
nyheter, underholdning, sport, komedie, drama, musikk 
og mangfoldig innhold; forhåndsinnspilte CD-er med 
musikk og lydspor fra spillefilmer; digitale medier, 
nemlig nedlastbare lyd- og visuelle opptak innen 
nyheter, underholdning, sport, komedie, drama, musikk 
og mangfoldig innhold; nedlastbare 
softwareapplikasjoner for tilgang til, strømming eller 
visning av lyd- og visuelt medieinnhold for bruk med 
datamaskiner, mobile enheter og kablet og trådløs 
elektroniske enheter; videospillplater; nedlastbar 
videospillsoftware; interaktivt multimediesoftware for å 
spille spill; tilbehør til mobile, bærbare og håndholdte 
enheter, nemlig beskyttelsesdeksler og -etuier; 
ladeapparater for oppladbart utstyr; optikervarer, briller, 
solbriller og etuier til dette; dekorative magneter; 
kinematografiske maskiner og apparater; trådløse 
kommunikasjonsenheter og -systemer for datasoftware 
for overføring av lyd, tale og bilder; nedlastbare 
animerte tegneserier; elektroniske publikasjoner, 
nedlastbare, nemlig blader og bøker innen 
underholdning; magnetisk kodede og elektroniske 
gavekort. 

  Klasse 28   Leker, spill og leketøy, nemlig actionfigurer og tilbehør 
dertil, badekarleker, drager, byggeklosser, brettspill, 
actionferdighetsspill, manipulasjonsspill, målspill, sett 
bestående av en stav og en oppløsning for å lage 
såpebobler, fleraktivitetsleker for barn, kostymemasker, 
mekaniske leker, lekekjøretøyer og tilbehør dertil, 
dukker, dukketilbehør dukkeklær, erteposedukker 
(beanbag), leketøyfigurer og tilbehør dertil, lekefigurer, 
oppblåsbare leker, skjenebrett, puslespill, klinkekuler, 
plysjleker, marionetter, leker til å sitte eller kjøre på, 
skateboards, ballonger, rulleskøyter, lekebanker, 
vannsprutende leker og kosedyr; juletreornamenter; 
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vannglobuser (water globes); flipperspill; spillkort; 
håndholdte enheter for å spille elektroniske spill til bruk 
med en ekstern skjerm eller monitor; håndholdte 
enheter for å spille elektroniske spill andre enn slike 
som er til bruk med en ekstern skjerm eller monitor; 
golf- og sportsballer, treningsballer for stresslindring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316622 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202104744 
(220) Inndato: 2021.04.11 
(180) Registreringen utløper: 2031.04.11 
(540) Gjengivelse av merket: 

MINIBY 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 KJELL OLAV NILSEN, Postboks 1213, 9262 
TROMSØ, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Annonsering av forretningsnettsteder; annonsering via 

mobilnett; annonsering via mobilnettverk; annonsering, 
markedsføring og salgsfremmende tjenester; 
annonsering på internett for andre; annonsering av 
spesielle tjenester for promotering av varer;  
rubrikkannonsering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316623 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202102282 
(220) Inndato: 2021.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2031.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 MICROMILSPEC AS, c/o Gerhard & Sønn AS, 

Schweigaards gate 34E, 0191 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 
0118 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Armbåndsur; automatiske klokker; deler for klokker, 

elektriske ur; gangverk for ur; glass for armbåndsur; 
klokkeetuier; klokkekroner; 
klokkeopptrekksmekanismer; klokker; klokkeremmer; 
kronometrisk utstyr og instrumenter; mekaniske 
klokker; skrin for ur; stoppeklokker; urinstrumenter; 
urkasser; urskiver [urverk].  

  Klasse 35   Salg (engroshandel) av ur og kronometriske 
instrumenter, deler for klokker og klokkeetuier; 
detaljhandel og online detaljhandel av ur og 
kronometriske instrumenter, deler for klokker og 
klokkeetuier; videreforhandling av ur og kronometriske 
instrumenter, deler for klokker og klokkeetuier.  

  Klasse 37   Reparasjon og vedlikehold av ur og kronometriske 
instrumenter, deler for klokker og klokkeetuier. 
 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 316624 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202108702 
(220) Inndato: 2021.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 PB INVESTMENT NORWAY LIMITED, STRON 

LEGAL, THE CLUBHOUSE ST JAMES, 8 ST JAMES'S 
SQUARE, ST JAMES'S, SW1Y4JU LONDON, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 ATTORNEY ANGELICA COPPINI, c/o Trademack-

Formir, Standard House, Level 3 Birkirkara Hill, 
STJ1149 ST. JULIANS, Malta 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Misbaha [bønnelenke]. 
  Klasse 28   Bønneball;  Stressdempende baller for håndtrening. 
  Klasse 35   Detaljhandel med Misbaha [bønnelenke], 

Bønnetepper, Bønneball, Bønnebøker, 
Stressdempende baller for håndtrening, Bønneduk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316625 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202107960 
(220) Inndato: 2021.06.18 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 NORDIC POLYMERS ApS, Helsingørsgade 49, 1., 

3400 HILLERØD, Danmark 
(740) Fullmektig: 

 Otello Law firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 HERNING, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Reklamevirksomhet; bedriftsledelse; 

forretningsorganisasjon; forretningsadministrasjon; 
kontortjenester. 

  Klasse 39   Transport; emballering og lagring av varer. 
  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 

og utvikling relatert dertil; industrianalysetjenester; 
industriforskning; industridesign; verifisering og 
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kvalitetskontroll; design og utvikling av datamaskinvare 
og programvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316626 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202102281 
(220) Inndato: 2021.02.18 
(180) Registreringen utløper: 2031.02.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 MICROMILSPEC AS, c/o Gerhard & Sønn AS, 

Schweigaards gate 34E, 0191 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 
0118 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 14   Armbåndsur; automatiske klokker; deler for klokker, 

elektriske ur; gangverk for ur; glass for armbåndsur; 
klokkeetuier; klokkekroner; 
klokkeopptrekksmekanismer; klokker; klokkeremmer; 
kronometrisk utstyr og instrumenter; mekaniske 
klokker; skrin for ur; stoppeklokker; urinstrumenter; 
urkasser; urskiver [urverk].  

  Klasse 35   Salg (engroshandel) av ur og kronometriske 
instrumenter, deler for klokker og klokkeetuier; 
detaljhandel og online detaljhandel av ur og 
kronometriske instrumenter, deler for klokker og 
klokkeetuier; videreforhandling av ur og kronometriske 
instrumenter, deler for klokker og klokkeetuier.  

  Klasse 37   Reparasjon og vedlikehold av ur og kronometriske 
instrumenter, deler for klokker og klokkeetuier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316627 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202101502 
(220) Inndato: 2021.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2031.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

ENERGY VALLEY 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ENERGY VALLEY, Oksenøyveien 10, 1366 LYSAKER, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; bistand 
for og til ledelse av handels- eller industrivirksomheter 
og bedrifter; forretningsevaluering; faglige 
konsultasjoner om forretninger; 
forretningsundersøkelser; forretningsopplysninger; 
forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; konsulentbistand i forretningssaker; 
konsultasjoner om og for bedrifts- og 
forretningsledelse; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; organisering av messer for 
markedsføring; organisering av utstillinger for 
handelsformål; rådgivning og bistand om, for og ved 
organisasjons- og forretningsledelse. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
fremvisning; arrangering, koordinering og organisering 
av tiltak for virksomheter med felles interesser; 
organisering av mottagelser; organisering og ledelse av 
kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; 
organisering og ledelse av kongresser; organisering og 
ledelse av seminarer; organisering og ledelse av 
symposium; organisering av utstillinger for kulturelle og 
utdannelsesformål; praktisk opplæring; undervisning; 
utdannelse; informasjon vedrørende utdannelse. 

  Klasse 42   Forskning i forbindelse med miljøvern; forskning og 
utvikling av nye produkter for tredjemann innen geologi, 
kjemi, mekanikk, teknikk; kvalitetskontroll; teknisk 
ekspertise vedrørende ingeniørvirksomhet; tekniske 
studier. 

  Klasse 45   Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316628 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202101503 
(220) Inndato: 2021.02.04 
(180) Registreringen utløper: 2031.02.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ENERGY VALLEY, Oksenøyveien 10, 1366 LYSAKER, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 
0118 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Bedriftsopplysninger; bedriftsundersøkelser; bistand 

for og til ledelse av handels- eller industrivirksomheter 
og bedrifter; forretningsevaluering; faglige 
konsultasjoner om forretninger; 
forretningsundersøkelser; forretningsopplysninger; 
forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; konsulentbistand i forretningssaker; 
konsultasjoner om og for bedrifts- og 
forretningsledelse; markedsstudier; 
markedsundersøkelser; organisering av messer for 
markedsføring; organisering av utstillinger for 
handelsformål; rådgivning og bistand om, for og ved 
organisasjons- og forretningsledelse. 

  Klasse 41   Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; 
fremvisning; arrangering, koordinering og organisering 
av tiltak for virksomheter med felles interesser; 
organisering av mottagelser; organisering og ledelse av 
kollokvium; organisering og ledelse av konferanser; 
organisering og ledelse av kongresser; organisering og 
ledelse av seminarer; organisering og ledelse av 
symposium; organisering av utstillinger for kulturelle og 
utdannelsesformål; praktisk opplæring; undervisning; 
utdannelse; informasjon vedrørende utdannelse. 

  Klasse 42   Forskning i forbindelse med miljøvern; forskning og 
utvikling av nye produkter for tredjemann innen geologi, 
kjemi, mekanikk, teknikk; kvalitetskontroll; teknisk 
ekspertise vedrørende ingeniørvirksomhet; tekniske 
studier. 

  Klasse 45   Konsulentvirksomhet for sikkerhetsspørsmål. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Reg.nr.: 316629 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202108700 
(220) Inndato: 2021.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

KRAM SNØ 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mathuset Winther AS, Industriveien 3, 1890 
RAKKESTAD, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; ost; meieriprodukter. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og 
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is; pizza; pasta; nudler; ferdigretter, 
måltider, mellommåltider og desserter hovedsakelig 
laget av varer i denne klassen. 

  Klasse 40   Bearbeiding av mat- og drikkevarer; ysteri, 
bakervirksomhet; slaktervirksomhet; produksjon og 
tilvirkning av ost og melkeprodukter; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316630 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202108701 
(220) Inndato: 2021.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

SNØFALL 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Mathuset Winther AS, Industriveien 3, 1890 
RAKKESTAD, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, 
syltetøy, kompotter, egg; melk og melkeprodukter; 
spiselige oljer og fett; ost; meieriprodukter. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris; tapioka og 
sago, mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk og 
konditorvarer, konfektyrer; spiseis; sukker, honning, 
sirup; gjær, bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser, 
krydderier, is; pizza; pasta; nudler; ferdigretter, 
måltider, mellommåltider og desserter hovedsakelig 
laget av varer i denne klassen. 

  Klasse 40   Bearbeiding av mat- og drikkevarer; ysteri, 
bakervirksomhet; slaktervirksomhet; produksjon og 
tilvirkning av ost og melkeprodukter; tilveiebringelse av 
informasjon relatert til forannevnte tjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 316631 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202109071 
(220) Inndato: 2021.07.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

yourbreastfriends 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Ingvild Olsen Søtvik, HUBROVEIEN 7, 3370 
VIKERSUND, Norge 
HELENE JENSEN, ARILD WAHLSTRØMS VEI 48 B, 
3077 SANDE I VESTFOLD, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 10   Artikler for amming av spedbarn. 
  Klasse 35   Salg (detaljhandel) av klær; online 

detaljhandelstjenester for kosmetikk og 
skjønnhetsprodukter, klær og tilbehør. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316632 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202108450 
(220) Inndato: 2021.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

FREYR 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 FREYR BATTERY NORWAY AS, Nytorget 1, 8622 MO 
I RANA, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Batterielektrolytter; batterivæske; karbonpulver for 
oppladbare batterier; kunstig grafitt for oppladbare 
batterier; litium og grafitt for batteriproduksjon. 

  Klasse 6   Nikkel, kobolt, mangan og aluminium til 
batteriproduksjon. 

  Klasse 9   Battericeller;  batterier; batteriladere; batteritestere. 
  Klasse 40   Batteriproduksjon (for andre); batteriutleie. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316633 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202108708 
(220) Inndato: 2021.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

BURST 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Voyetra Turtle Beach, Inc., 44 South Broadway, 4th 
Floor, NY10601 WHITE PLAINS, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 28   Mus til video- og dataspill. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Reg.nr.: 316634 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202108043 
(220) Inndato: 2021.06.22 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286, Pangyo-ro, 

Bundang-gu, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Bildekk; sykkeldekk; dekkstammer for pneumatiske 
dekk; overtrekk til dekk; dekk til motorsykler; klebende 
gummilapper til reperasjon av innerslanger; 
innerslanger til sykler; innerslanger til motorsykkeldekk; 
innerslanger til dekk; innerslanger for hjul til kjøretøy; 
innerslanger for dekk til kjøretøy; bagasjenett for 
kjøretøy; pneumatiske dekk; reparasjonsutstyr til 
innerslanger; hjulfelg til kjøretøy; setetrekk til sykler; 
setetrekk til motorsykler; sikkerhetsseler til kjøretøy; 
bremsesegmenter til kjøretøy; støtdempere til kjøretøy; 
skiholdere til biler; pigger for dekk; dekk til hjul til 
kjøretøy; kompakte dekk for kjøretøy; slitebanebånd for 
gjenvinning av dekk; slitebaner for kjøretøy (rullebånd); 
beltetrekk for kjøretøy; slangeløse dekk til sykler; 
slangeløse dekk til motorsykler; ventiler til dekk til 
kjøretøy; dekk til kjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316635 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202108711 
(220) Inndato: 2021.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

GEOTHERMEX 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 GeoQuest Systems BV., Gevers Deynootweg 61, 
2586BJ S GRAVENHAGE, Nederland 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 37   Tekniske konsulenttjenester innenfor geotermisk 
boring. 

  Klasse 42   Tekniske ingeniørkonsulenttjenester innenfor 
kraftverksteknikk basert på geotermisk energi, nemlig, 
testing, og designvurderinger for kraftverk basert på 
geotermisk energi; ekstern og på stedet rådgivning 
innenfor geotermisk ressursutforskning og -vurdering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 316636 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202108044 
(220) Inndato: 2021.06.22 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Hankook Tire & Technology Co., Ltd., 286, Pangyo-ro, 

Bundang-gu, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Bildekk; sykkeldekk; dekkstammer for pneumatiske 
dekk; overtrekk til dekk; dekk til motorsykler; klebende 
gummilapper til reperasjon av innerslanger; 
innerslanger til sykler; innerslanger til motorsykkeldekk; 
innerslanger til dekk; innerslanger for hjul til kjøretøy; 
innerslanger for dekk til kjøretøy; bagasjenett for 
kjøretøy; pneumatiske dekk; reparasjonsutstyr til 
innerslanger; hjulfelg til kjøretøy; setetrekk til sykler; 
setetrekk til motorsykler; sikkerhetsseler til kjøretøy; 
bremsesegmenter til kjøretøy; støtdempere til kjøretøy; 
skiholdere til biler; pigger for dekk; dekk til hjul til 
kjøretøy; kompakte dekk for kjøretøy; slitebanebånd for 
gjenvinning av dekk; slitebaner for kjøretøy (rullebånd); 
beltetrekk for kjøretøy; slangeløse dekk til sykler; 
slangeløse dekk til motorsykler; ventiler til dekk til 
kjøretøy; dekk til kjøretøy. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316637 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202108341 
(220) Inndato: 2021.06.23 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.23 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 HANTING NORDIC AS, Peter Møllers vei 2A, 0585 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Kosttilskudd for mennesker. 
  Klasse 32   Energidrikker. 
  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; import- og 

eksportagenturer; salg (detaljhandel, engroshandel og 
netthandel) av kosttilskudd for mennesker og av 
energidrikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 



 registrerte varemerker 2021.07.26 - nr 30/21

8 
 

(111) Reg.nr.: 316638 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202109021 
(220) Inndato: 2021.07.07 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Shanghai Aurinda Health Food Co.,Ltd., Room 321, A 

block, 3rd floor, Building No.1, 3424 Zhufeng Rd., 
Qingpu District, SHANGHAI, Kina 

(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Antibiotika; antiseptiske midler; næringsmidler for 
babyer; kosttilskudd; proteinbasert kosttilskudd; 
gjærbasert kosttilskudd; enzymbasert kosttilskudd; 
vaginalvask for medisinske formål; appetittdempende 
piller; farmasøytiske preparater mot forstoppelse. 

  Klasse 30   Propolis; honning; kjeks; linfrø for matlagningformål; 
hvetespirer for menneskeføde; sjokolade; 
kandissukker. 

  Klasse 35   Tilveiebringelse av en on-line markedsplass for 
kjøpere og selgere av varer og tjenester; presentasjon 
av varer gjennom medier, for detaljsalg; rådgivning om 
organisasjons- og forretningsledelse; 
forretningsadministrasjon ved lisensiering av varer og 
tjenester for andre; reklamevirksomhet; 
salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; 
tilveiebringe forretningsinformasjon via en webside; 
import- og eksportagenturer; arbeidsformidling; 
administrativ behandling av innkjøpsordre. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316639 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202108990 
(220) Inndato: 2021.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

apoiesi 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 APOIESIS AS, Saksarlia 27, 5253 SANDSLI, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Smykker. 
  Klasse 18   Vesker laget av imitert lær; håndvesker laget av lær; 

kortholdere laget av lær; håndvesker, vesker og 
lommebøker. 

  Klasse 25   Klær; lærbelter [klær]; dameundertøy [klær]; sko; 
fottøy. 

  Klasse 35   Salg (detaljhandel) av smykker; salg (detaljhandel) av 
klær; salg (detaljhandel) av fottøy; detaljhandel 
[butikkhandel] med klestilbehør; detaljhandel 
[butikkhandel] med motetilbehør; detaljhandel innen 
feltet klær; detaljhandel med klær på nettet; salg 
(detaljhandel) av bager, vesker og sekker; detaljhandel 
med kosmetikk og skjønnhetsprodukter på nettet; salg 
(engroshandel) av klær; salg (engroshandel) av 
hodeplagg; salg (engroshandel) av smykker; salg 
(engroshandel) av fottøy; salg (detaljhandel) av 

hodeplagg. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316640 
(151) Reg.dato.: 2021.07.15 
(210) Søknadsnr.: 202108991 
(220) Inndato: 2021.07.08 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

DREYMA 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 FOTOKNOFF AS, c/o Trondheim Regnskapskontor 
ASBrøsetvegen 168, 7069 TRONDHEIM, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Markedsføring av produkter; 

markedsføringsrådgivning; markedsføringskampanjer; 
markedsføringsinformasjon; markedsføring på internett; 
markedsføring av forretningsdrift [reklame]; 
markedsføringstjenester vedrørende søkemotorer; 
markedsføring av andres varer og tjenester; 
markedsføringstjenester levert via digitale nettverk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316641 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202101552 
(220) Inndato: 2021.02.08 
(180) Registreringen utløper: 2031.02.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

PEDAB 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Pedab Group AB, Box 1274, 50112 BORÅS, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Datamaskiner; Datamaskiner og datamaskinvare; 

Hukommelseslager for datamaskiner; 
Dataprogrammer, nedlastbare; 
Dataprogramplattformer, innspilte eller nedlastbare; 
Modemer; Mus [databehandlingsutstyr]; Programvarer 
[innregistrerte edb programmer]; Operative 
programmer, innregistrerte for datamaskiner; 
Applikasjoner, nedlastbare; Sikkerhetsmerker 
[kryperingsanordninger]; Tastaturer for datamaskiner. 

  Klasse 36   Finansieringstjenester. 
  Klasse 41   Undervisning; Arrangering og ledelse av personlige 

utdanningsforum; Arrangering og ledelse av praktiske 
seminarer; Organisering og ledelse av konferanser; 
Organisering og ledelse av seminarer; Veiledning; 
Akademier [utdanning]; Utdannelsesinformasjon; 
Yrkesveiledning [utdannings- og opplæringsrådgivning]. 

  Klasse 42   Datakrypteringstjenester; Rådgivning innen 
datasikkerhet; Programmering for datamaskiner; 
Analysering av datasystemer; Design av 
computersystemer; Kopiering av dataprogrammer; 
Elektronisk datalagring; Installasjon av 
dataprogrammer; Datasikkerhetstjenester 
[konsultasjon]; Rådgivningstjenester innen 
datateknologi; Rådgivning ved design og utvikling av 
datamaskiner; Rådgivningstjenester innen it; 
Rådgivning innen internettsikkerhet; Konvertering av 
dataprogrammer og data, andre enn fysisk 
konvertering; Nettskytjenester; Software som en 
tjeneste [SaaS]; Outsourcing innen IT; Plattform som 
en tjeneste [PaaS]; Softwareutvikling innen rammen av 
softwarepublisering; Konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; Serverhotell; Sikkerhetstjenester 
angående datavirus; Ekstern data backup; Webhotell 
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[tilby vertsserver for andres hjemmesider]; Vedlikehold 
av dataprogrammer og software; Oppdatering av 
dataprogrammer; Utarbeidelse av dataprogrammer; 
Utleie av datamaskiner; Utleie av dataprogrammer; 
Utvikling av dataplattformer; Overvåkning av 
datasystemer for å oppdage sammenbrudd; 
Overvåkning av datasystemer for å oppdage 
uberettiget tilgang eller datainnbrudd. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316642 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108389 
(220) Inndato: 2021.06.24 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Lubrizol Advanced Materials, Inc., 9911 Brecksville 

Rd., OH44141 CLEVELAND, USA 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kjemikalier til bruk i industri, vitenskap og fotografi så 

vel som i jordbruk, hagebruk og skogbruk; 
Ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; 
Klebemidler for bruk i industrien; Kitt og annen 
fyllmasse; Kjemiske produkter for vitenskapelig bruk, 
andre enn for medisinsk eller veterinært bruk; Klorider; 
Ubearbeidet plast; Polymer harpiks, ubearbeidet; 
Syntetisk harpiks, ubearbeidet; Klorert 
polyvinylkloridharpiks. 

  Klasse 17   Plast og harpikser i ekstrudert form for bruk i 
produksjon; Fleksible rør, ikke av metall; Armaturer for 
fleksible rør, ikke av metall; Armaturer for stive rør, ikke 
av metall; Fleksible rør, ikke av metall; Kryss, ikke av 
metall, for rør; Rørmuffer, ikke av metall; Plast 
[halvfabrikata]; Armeringsmaterialer for rør, ikke av 
metall; Syntetisk harpiks [halvfabrikata]; Plastfilm, ikke 
for emballasje; Tetningsmaterialer; Kjemiske 
komponenter for tetting av lekkasjer; Pakninger for 
muffer ekspansjonsmuffer; Fugekitt for 
leddforbindelser; klorert polyvinylkloridrør og -beslag. 

  Klasse 19   Materialer, ikke av metall, til bygg og anlegg; Stive rør, 
ikke av metall, for bygging; Bygningsmaterialer, ikke av 
metall; Dreneringsrør, ikke av metall; Avløpsrør, ikke av 
metall; Vannrør, ikke av metall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 316643 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108390 
(220) Inndato: 2021.06.24 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Lubrizol Advanced Materials, Inc., 9911 Brecksville 

Rd., OH44141 CLEVELAND, USA 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Kjemikalier til bruk i industri, vitenskap og fotografi så 

vel som i jordbruk, hagebruk og skogbruk; 
Ubearbeidede syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; 
Klebemidler for bruk i industrien; Kitt og annen 
fyllmasse; Kjemiske produkter for vitenskapelig bruk, 
andre enn for medisinsk eller veterinært bruk; Klorider; 
Ubearbeidet plast; Polymer harpiks, ubearbeidet; 
Syntetisk harpiks, ubearbeidet; Klorert 
polyvinylkloridharpiks. 

  Klasse 17   Plast og harpikser i ekstrudert form for bruk i 
produksjon; Fleksible rør, ikke av metall; Armaturer for 
fleksible rør, ikke av metall; Armaturer for stive rør, ikke 
av metall; Fleksible rør, ikke av metall; Kryss, ikke av 
metall, for rør; Rørmuffer, ikke av metall; Plast 
[halvfabrikata]; Armeringsmaterialer for rør, ikke av 
metall; Syntetisk harpiks [halvfabrikata]; Plastfilm, ikke 
for emballasje; Tetningsmaterialer; Kjemiske 
komponenter for tetting av lekkasjer; Pakninger for 
muffer ekspansjonsmuffer; Fugekitt for 
leddforbindelser; klorert polyvinylkloridrør og -beslag. 

  Klasse 19   Materialer, ikke av metall, til bygg og anlegg; Stive rør, 
ikke av metall, for bygging; Bygningsmaterialer, ikke av 
metall; Dreneringsrør, ikke av metall; Avløpsrør, ikke av 
metall; Vannrør, ikke av metall. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Reg.nr.: 316644 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108036 
(220) Inndato: 2021.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 FRENCHIE AS, Henrik Ibsens gate 100, 0255 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 TM IP AS, Postboks 354 Sentrum, 0101 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Restaurantledelse for andre; Detaljhandel med 
bakevarer, kaffe, te, konditorvarer og ferdigretter 
hovedsakelig bestående av vilt, fisk, pasta, kjøtt og 
fjærkre. 

  Klasse 41   Fremskaffelse av lokaler til underholdning; booking av 
underholdningslokaler; tilveiebringe danselokaler. 

  Klasse 43   Catering; Tilveiebringelse av kafeteriaer, kantiner, 
restauranter, selvbetjeningsrestauranter og snack-
barer; Matservering med take-away tjenester og 
hjemmelevering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316645 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202107296 
(220) Inndato: 2021.06.04 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.04 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Netel Group AB, Fågelviksvägen 9, 7 tr, 14584 

STOCKHOLM, Sverige 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 37   Anleggstjenester, inkludert reparasjons- og 

vedlikeholdsarbeid; anleggsarbeid for vann og avløp, 
byggevirksomhet; bygningsinformasjon; utleie av 
maskiner, kraner, løfteanordninger, heiser, stillas og 
motorredskaper; bygging av infrastruktur; bygging av 
energiinfrastruktur; bygging av infrastruktur for 
kommunikasjon; installasjon av fasiliteter på 
byggeplasser; utleie av maskiner, verktøy og utstyr for 
bruk innen byggkonstruksjon; utleie av 
bygningsmaskiner; maskiner til bruk i bygningsarbeid 
(utleie av -). 

  Klasse 39   Utleie av kjøretøyer og gaffeltrucker. 
  Klasse 42   Teknologiske rådgivnings-, forsknings-, konstruksjons- 

og utviklingstjenester vedrørende tele-, data- og 
elektrisitets - distribusjonsnett samt entreprise 

vedrørende tilstandshåndtering, beredskap, 
prosjektering, prospektering, planlegging og utbygging 
av slike nett; tekniske konsulenttjenester innen området 
for tele-, data- og elektrisitets - distribusjonsnett; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
informasjonsteknologibasert arkitektur og infrastruktur; 
infrastruktur som en tjeneste [IaaS]; 
arkitekturkonsultasjoner; design av innendørs dekor; 
industridesign, designtjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316646 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202015581 
(220) Inndato: 2020.12.08 
(180) Registreringen utløper: 2030.12.08 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRIDD 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Gridd.ai Robotics AS, Kjøita 37, 4630 KRISTIANSAND 
S, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare for bruk i automatisering og styring 
av forretningsprosesser. 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse av bedrifter; bistand og 
konsultenttjenester innen forretningsledelse for 
bedrifter i energisektoren; bedriftsrådgivningstjenester; 
bedriftsledelse og bedriftsadministrasjon; 
bedriftsorganisasjons- og bedriftsledelserådgivning 
innen personalledelse; bedriftsledelses- og  
rådgivningstjenester; bedriftskonsultasjons- og 
rådgivningstjenester;  bedriftsledelsesrådgivning; 
bedriftsstrategiutvikling; bedriftsledelse; 
bedriftsrådgivning og -konsultasjon; administrasjon av 
bedrifter; datastyrte bedriftsinformasjonstjenester; 
rådgivning  vedrørende bedriftsorganisasjon; 
konsultasjoner for bedrifts- og forretningsledelse; 
analyser innen bedriftsledelse;  rådgivningstjenester 
vedrørende bedriftsledelse; rådgivning og bistand for 
bedriftsledelse; risikostyringsrådgivning for bedrifter; 
bistand og rådgivning om forretningsorganisasjon og -
ledelse; markedsføring og salgsfremmende aktiviteter 
vedrørende forretningsadministrasjon og 
bedriftsledelse; ledelse av forretningsprosjekter; ledelse 
av og rådgivning for forretningsprosesser; 
rådgivningstjeneste for forretningsledelse; 
personalledelse. 

  Klasse 42   Utvikling av systemer for databehandling, unntatt til 
grafisk formgivning, industriell formgivning og 
industridesign; programmering av systemprogramvare 
for datanettverk og dataservere, unntatt til grafisk 
formgivning, industriell formgivning og industridesign; 
design, utvikling, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare for prosesskontroll, unntatt til grafisk 
formgivning, industriell formgivning og industridesign; 
design og utvikling av dataprogramvare for 
prosesskontroll, unntatt til grafisk formgivning, 
industriell formgivning og industridesign; design, 
utvikling, vedlikehold og oppdatering av 
dataprogramvare for tekstbehandling, databehandling 
og prosesskontroll, unntatt til grafisk formgivning, 
industriell formgivning og industridesign; design av 
datamaskinvare og programvare for forretningsanalyse 
og -rapportering, unntatt til grafisk formgivning, 
industriell formgivning og industridesign. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Reg.nr.: 316647 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202015144 
(220) Inndato: 2020.11.25 
(180) Registreringen utløper: 2030.11.25 
(540) Gjengivelse av merket: 

SFAERA 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Yara International ASA, Postboks 343 Skøyen, 0213 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 1   Gjødsel; kjemikalier for bruk i jordbruk, industri, 
hagebruk og skogbruk, havbruk og dyrehold; 
gjødningsmidler og naturgjødsel; gjødningsmidler og 
flytende gjødsel basert på alger, tang, mineraloider 
eller kombinasjoner av slike; kompost; 
plantevekstregulatorer; preparater for behandling av frø 
og såkorn; preparater for behandling av jord; preparater 
for behandling av jord basert på alger, tang, 
mineraloider eller kombinasjoner av slike; kjemikalier 
for overflatebehandling av gjødsel og frø og korn; 
granulert kalk; kjemiske tilsetningsstoffer; nitrater. 

  Klasse 9   Programvare; programvareapplikasjoner og 
analyseverktøy til bruk innenfor landbruk, industri, 
hagebruk og skogbruk, havbruk og dyrehold; digitale 
løsninger  for optimalisering av gjødsels- og sårutiner 
innenfor presisjonslandbruk; programvareapplikasjoner 
og analyseverktøy til bruk med værdata; 
applikasjonsprogramvare for mobiltelefoner; 
dataprogramapplikasjoner, nedlastbare; digitale 
måleinstrumenter; digitale måleinstrumenter for bruk 
sammen med smarttelefoner; digitale analyseverktøy 
for bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; digitale kart; 
programvareapplikasjoner med digitale analyseverktøy 
for avlingsdiagnostikk; programvareapplikasjoner med 
digitale analyseverktøy for anbefaling av gjødsel; 
programvareapplikasjoner med digitale analyseverktøy 
for å måle og analysere nitrogeninnhold i planter; 
programvareapplikasjoner med digitale analyseverktøy 
for å måle nedbør, vannstand og  vannbehov i avlinger 
og planter; programvareapplikasjoner med digitale 
analyseverktøy for måling av næringsinnhold i planter. 

  Klasse 35   Detaljhandel med varer nevnt i klassene 1 og 9; 
forretningsrådgivning; forretningsrådgivning innenfor 
landbruk, industri, hagebruk og skogbruk, havbruk og 
dyrehold; rådgivning og informasjon knyttet til 
kommersiell forretningsledelse; rådgivning knyttet til 
forretningsplanlegging; rådgivning knyttet til 
forretningsledelse. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester innenfor jordbruk, 
hagebruk og skogbruk, havbruk og dyrehold; tilgang til 
plattformer for elektronisk informasjon, kommunikasjon 
og overføring via Internett; tilgang til Internettplattformer 
for utveksling av informasjon; datamaskindrevne og 
elektroniske kommunikasjonstjenester; overføring og 
distribusjon av data gjennom globale nettverk eller 
Internett; overføring av data; tilveiebringe tilgang til 
globale informasjonsnettverk innenfor jordbruk, 
hagebruk og skogbruk, havbruk og dyrehold. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester relatert til 
jordbruk, hagebruk og skogbruk, havbruk og dyrehold; 
design, utvikling og vedlikehold av dataprogramvare og 
programvareapplikasjoner til bruk innenfor jordbruk, 
hagebruk og skogbruk, havbruk og dyrehold; utvikling 
og testing av databehandlingsmetoder, algoritmer og 
programvare til bruk innenfor jordbruk, hagebruk og 
skogbruk, havbruk og dyrehold; informasjons- og 
rådgivningstjenester relatert til alle de ovenfor nevnte 
tjenester; industrianalyse og forskningstjenester knyttet 
til jordbruk, hagebruk og skogbruk, havbruk og 
dyrehold; industrianalyse og forskningstjenester knyttet 
til måling av næringsstoffer i planter og jord; 
industrianalyse og forskningstjenester relatert til måling 
av nitrogeninnhold i planter; industrianalyse og 

forskningstjenester relatert til digitale kart; 
industrianalyse og forskningstjenester relatert til 
gjødselmålinger og -behov, nedbør, vannstand og 
vannbehov i avlinger og planter. 

  Klasse 44   Jordbrukstjenester; profesjonelle konsulent- og 
rådgivningstjenester relatert til jordbruk, hagebruk og 
skogbruk, havbruk og dyrehold; profesjonelle 
konsulent- og rådgivningstjenester relatert til 
næringsstoffer i planter og avlinger, nitrogeninnhold i 
planter, gjødselmålinger og -behov, nedbør, vannstand 
og vannbehov; profesjonelle konsulent- og 
rådgivningstjenester relatert til digitale kart innenfor 
jordbruk, hagebruk og skogbruk; konsulent- og 
rådgivningstjenester relatert til bruk av gjødningsmidler 
innenfor jordbruk; tilveiebringe informasjon relatert til 
spredning av gjødsel og andre jordbrukskjemikalier. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316648 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108435 
(220) Inndato: 2021.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

COOKIE VERMONT-STER 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013AL 
ROTTERDAM, Nederland 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Iskrem; fruktis, sorbet; frosne søtsaker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316649 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108436 
(220) Inndato: 2021.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

BERRY REVOLUTIONARY 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Unilever IP Holdings B.V., Weena 455, 3013AL 
ROTTERDAM, Nederland 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Iskrem; fruktis, sorbet; frosne søtsaker. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Reg.nr.: 316650 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202102584 
(220) Inndato: 2021.02.24 
(180) Registreringen utløper: 2031.02.24 
(521) Bruk/innarbeidelse  Ja 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Hewlett Packard Enterprise Development LP, 11445 

Compaq Center Drive West, TX77070 HOUSTON, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataservere; datalagringsenheter; IT-
infrastrukturutstyr bestående av datahardware, 
dataservere og datalagringsenheter; datanettverks- og 
wifi-hardware; software og softwareplattformer for bruk 
med de forannevnte varer; hardware og software for 
data- og nettverkssikkerhet, nettverkstilgang og 
wayfinding; alle de forannevnte varer relatert til IT-
infrastruktursystemer til bedrifter og institusjoner, og 
alle for B2B-salg innen bedrifts- og stordriftsmarkedet.  

  Klasse 35   Forretningsmessige konsulent- og 
planleggingstjenester innen området for IT; IT-
ressursstyringstjenester, nemlig rapportering om 
servicehistorikk, utnyttelse av IT-ressurser, informasjon 
om produktlevetid og erstatningskostnader; 
kompilering, systematisering og styring av databaser; 
online detaljhandelstjenester og datastyrte online 
bestillingstjenester innen området for datahardware, 
datasoftware og dataperiferiutstyr for IT-
infrastruktursystemer for bedrifter, forretninger og 
institusjoner; e-handelstjenester, nemlig tilveiebringelse 
av informasjon om produkter via 
telekommunikasjonsnettverk for reklame- og 
salgsformål; tilveiebringelse av en online markedsplass 
for kjøpere og selgere av data- og IT-produkter og -
tjenester; forretningsmessige 
kunnskapsforvaltningstjenester; kommersielle og 
forretningsmessige dataanalyser; kommersielle og 
forretningsmessige IT-risikostyringskonsultasjoner; alle 
de forannevnte tjenester relatert til IT-
infrastruktursystemer til bedrifter og institusjoner, og 
alle for B2B-salg innen bedrifts- og stordriftsmarkedet. 

  Klasse 36   Forsikringstjenester, nemlig forsikring av utvidete 
garantiavtaler innen området for IT; forsikringstjenester, 
nemlig tegning av tingforsikring; finansiell virksomhet 
og monetær virksomhet, nemlig finansiell informasjon, 
administrasjon og analysetjenester; 
finansieringstjenester; tilveiebringe leasingfinansiering 
av IT-utstyr; finansielle analyser og konsultasjoner for 
organisering, styring og administrasjon av 
bankvirksomhet og finansoperasjoner; finansiell 
kapitalforvaltning; finansielle IT-
risikostyringskonsultasjoner; alle de forannevnte 
tjenester relatert til IT-infrastruktursystemer til bedrifter 
og institusjoner, og alle for B2B-salg innen bedrifts- og 
stordriftsmarkedet.  

  Klasse 37   Installasjon, vedlikehold og reparasjon av IT-
infrastruktur inkludert datasoftware, dataservere, 
datalagringsenheter, datanettverk og wifi-systemer; alle 
de forannevnte tjenester relatert til IT-
infrastruktursystemer til bedrifter og institusjoner, og 
alle for B2B-salg innen bedrifts- og stordriftsmarkedet. 

  Klasse 42   Støttetjenester, tekniske støttetjenester, 
prosjektplanlegging, rådgivning og konsulenttjenester, 
alt relatert til IT-infrastruktur, nettverk og wifi-løsninger; 
SaaS- og PaaS-tjenester relatert til IT-infrastruktur, 

nettverk og wifi-løsninger; data- og 
nettverkssikkerhetstjenester; hosting- og 
lagringstjenester inkludert kapasitet-on-demand-
tjenester; alle de forannevnte tjenester relatert til IT-
infrastruktursystemer til bedrifter og institusjoner, og 
alle for B2B-salg innen bedrifts- og stordriftsmarkedet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316651 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202106991 
(220) Inndato: 2021.05.28 
(180) Registreringen utløper: 2031.05.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 NETFAIR AS, Nydalsveien 15, 0484 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 TM IP AS, Postboks 354 Sentrum, 0101 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Applikasjoner, nedlastbare; Dataprogrammer 

[innregistrerte på databærere]; Dataprogrammer 
[nedlastbar programvare]; Grensesnittenheter for 
datamaskiner. 

  Klasse 35   Kontortjenester; Lederutvelgelse og rekruttering; 
Personellrekruttering; Konsulentbistand i 
forretningssaker; Rekruttering av midlertidig personale; 
Rekruttering av fast personale; Rådgivningstjenester 
vedrørende ansettelser; Konsultasjonstjenester innen 
karriereplanlegging; Organisering av handels- og 
reklameutstillinger; Organisering av messer for 
rekruttering, salg og markedsføring. 

  Klasse 38   Dataassistert overføring av beskjeder og bilder; 
Elektronisk postoverføring; Elektroniske oppslagstavler 
[telekommunikasjonstjeneste]; Kommunikasjon ved 
dataterminaler; Overføring av beskjeder og bilder via 
datamaskiner; Overføring av digitale filer; Tilby 
tilgangstid til et globalt datanettverk; Tilveiebringelse av 
online forum; Tilveiebringe tilgang til nettportaler for 
rekruttering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316652 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108449 
(220) Inndato: 2021.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

Galaxy Book Go 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Samsung Electronics Co., Ltd., 129, Samsung-ro, 
Yeongtong-gu, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, Sør-
Korea 

(740) Fullmektig: 
 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 

0104 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Lysdiodeskjermer [LED-skjermer]; Virtual reality 
hodetelefoner; Tomme USB-minnepinner; Tomme 
flashminnekort; Nettverksrutere; Digitale dørlåser; 
Digitale panel til infoskjerm [digitalt skilt]; Digital 
infoskjerm [digitalt skilt]; Halvledere; Batteriladere; 
Videoprosjektorer; Dekodere; Solid state-stasjon [SSD]; 
Smarttelefoner; Deksler for smarttelefoner; 
Smartklokker; Høyttalere; kroppsbårne datamaskiner i 
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form av smartklokker og smartbriller; Ørepropper; 
Elektriske sensorer; Kroppsbårne aktivitetsmålere; 
Kameraer; Datamaskiner; Dataskjermer; Nettbrett; 
Fjernsynsapparater; Bærbare datamaskiner; 
Mobiltelefoner; Styluspenner; Dataprogramvare. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316653 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108697 
(220) Inndato: 2021.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 NERHEIM INVEST LIMITED, c/o Magnar 

NøklandHeiabøvegen 36, 5580 ØLEN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Løfteanordning til småbåter og vannscootere. 
  Klasse 12   Daviter. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316654 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108012 
(220) Inndato: 2021.06.18 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.18 
(540) Gjengivelse av merket: 

Aprtime 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ZHEJIANG URIEL TEXTILE CO.,LTD., QIANQING 
FOREIGN INVESTMENT ZONE, KEQIAO DISTRICT, 
312000 SHAOXING, ZHEJIANG, Kina 

(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Bord [møbel]; Dekanteringskar av tre; 
Emballasjebeholdere av plast; Fortøyningsbøyer, ikke 
av metall; Gardinholdere; Kurver og kasser for husdyr; 
Esker av tre eller plast; Kasser for leketøy; Krakker; 
Kunstgjenstander av tre, voks, gips eller 
plastmaterialer; Puter (polstring); Sofaer; Statuer av tre, 
voks, gips eller plast; Vindusbeslag, ikke av metall; 
Persienner; Møbler; Speil; Fotorammer; Bolster. 

  Klasse 24   Baderomstekstiler; Dyner; Gardiner; Håndklær av 
tekstiler; Møbelovertrekk av tekstil; Moskitonett 
[myggnett]; Pledd; Putetrekk; Sengetøy og dekketøy; 
Soveposer; Tekstilartikler til husholdningsformål; 
Tekstilduker; Tekstiler; Tekstiler og erstatninger for 
tekstiler; Vatterte lappetepper fylt med dun; 
Veggtekstiler; Sengetøy og -tepper. 

  Klasse 27   Badematter; Strandmatter; Teppefliser; Tepper; 
Dekorative veggoppheng, ikke av tekstiler; Veggtapeter 
av tekstil; Dørmatter; Matter; Tatamimatter; 
Tekstilgulvmatter for bruk i hjemmet; Tekstiltapet; 
Veggbekledningsmateriale; Veggbekledning, ikke av 
tekstil; Kunstgress; Korkmatter; Diatomitt-badematter. 
 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 316655 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(300) Søknadsprioritet 2017.01.10, LS, LS/M/2017/2 
(210) Søknadsnr.: 202108718 
(220) Inndato: 2021.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

WINDOWS SONIC 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Microsoft Corporation, One Microsoft Way, WA98052-
6399 REDMOND, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare, nemlig programvare for å 
manipulere digital lyd og for å forbedre lyd; 
dataprogramvare, nemlig programvare for bruk ved 
prosessering, opptak, gjengivelse, strømming, 
overføring og mottak av elektroniske eller digitale 
signaler; dataprogramvare, nemlig programvare for 
betjening, måling, signalering og kontroll av 
høreapparater og audiologiske instrumenter; 
dataprogramvare, nemlig programvare for forbedring av 
lydkvaliteten i datamaskiner, høreapparater, 
audiologiske instrumenter, hodetelefoner, øretelefoner, 
høyttalere og lydforsterkere; dataprogramvare, 
maskinvare og strukturelle komponenter til 
datamaskiner og andre digitale enheter, nemlig 
nettbrett, håndholdte datamaskiner og bærbare 
datamaskiner, alt brukt til å generere, behandle, måle, 
analysere, registrere, forsterke, forbedre, gjengi, 
overføre, kontrollere, teste, motta og spille av 
lydsignaler, filer og lyder; dataprogramvare for drift, 
betjening, administrering og tilpassing av lydteknologi i 
utvidet virkelighet og virtuell virkelighet; hodetelefoner; 
øretelefoner; lydhøyttalere; datamaskinhøyttalere; 
basshøyttalere; høyttalere; lydplankehøyttalere; 
trådløse høyttalere; lydforsterkere. 

  Klasse 42   Tilveiebringelse av online, ikke-nedlastbar 
programvare, nemlig programvare for å manipulere 
digital lyd og for å forbedre lyd; tilveiebringelse av 
online, ikke nedlastbar programvare, nemlig 
programvare for bruk ved prosessering, opptak, 
gjengivelse, strømming, overføring og mottak av 
elektroniske eller digitale signaler; tilveiebringelse av 
online, ikke nedlastbar programvare som, nemlig 
programvare for drift, betjening, måling, signalering og 
kontroll av høreapparater og audiologiske instrumenter; 
tilveiebringelse av online, ikke-nedlastbar programvare, 
nemlig programvare for forbedring av lydkvaliteten i 
datamaskiner, høreapparater, audiologiske 
instrumenter, hodetelefoner, øretelefoner, høyttalere og 
lydforsterkere; tilveiebringelse av online, ikke-
nedlastbar programvare, nemlig programvare for 
generering, prosessering, måling, analyse, opptak, 
forsterking, forbedring, gjengivelse, overføring, kontroll, 
testing, mottak og avspilling av lydsignaler, filer og 
lyder; tilveiebringelse av online, ikke nedlastbar 
programvare for drift, betjening, administrering og 
tilpassing av lydteknologi i utvidet virkelighet og virtuell 
virkelighet; software som en tjeneste (SaaS) med 
programvare for manipulering av digital lyd og for 
forbedring av lyd; software som en tjeneste (SaaS) 
med programvare for bruk i prosessering, opptak, 
gjengivelse, strømming, overføring og mottak av 
elektroniske eller digitale signaler; software som en 
tjeneste (SaaS) med programvare for drift, betjening, 
måling, signalering og kontroll av høreapparater og 
audiologiske instrumenter; software som en tjeneste 
(SaaS) med programvare for å forbedre lydkvaliteten i 
datamaskiner, høreapparater, audiologiske 
instrumenter, hodetelefoner, øretelefoner, høyttalere og 
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lydforsterkere; software som en tjeneste (SaaS) med 
programvare for generering, prosessering, måling, 
analyse, opptak, forsterking, forbedring, gjengivelse, 
overføring, kontroll, testing, mottak og avspilling av 
lydsignaler, filer og lyder; software som en tjeneste 
(SaaS) med programvare for drift, betjening 
administrering og tilpassing av lydteknologi i utvidet 
virkelighet og virtuell virkelighet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316656 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(300) Søknadsprioritet 2020.12.10, EM, 018352066 
(210) Søknadsnr.: 202107570 
(220) Inndato: 2021.06.10 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.10 
(540) Gjengivelse av merket: 

GRAM GROUP 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 GRAM GROUP AB, Svenskehögsgatan 11, 26222 
ÄNGELHOLM, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 41   Utdannings- og sportstjenester; organisering av 
konferanser og utstillinger; sport- og fitnesstjenester; 
utdannings- og undervisningstjenester; 
utdanningstjenester vedrørende fysisk trening; 
organisering av sportsarrangementer; sports-, fritids- 
og rekreasjonsaktiviteter; samt utleie og leasing i 
forbindelse med det forannevnte, som inngår i klassen; 
samt rådgivning, konsultasjon og informasjon 
vedrørende det forannevnte, som inngår i klassen. 

  Klasse 43   Tilveiebringe midlertidig overnatting; hoteller, 
vandrerhjem og pensjonater, ferie- og turistlosji; 
tilveiebringe eventfasiliteter og midlertidige kontor- og 
møtelokaler; arrangering av innlosjering for feriegjester; 
reservering av midlertidig innkvartering; hotelltjenester; 
utleie av møbler, duker og kuverter; fremskaffelse av 
mat og drikke; restauranttjenester; bartjenester; kafeer; 
servering av mat og drikke; servering av alkoholholdige 
drikkevarer; catering; arrangering av 
bryllupsmottakelser [lokaler]; arrangering av 
bryllupsmottakelser [mat og drikke]; samt utleie og 
leasing i forbindelse med det forannevnte, som inngår i 
klassen; samt rådgivning, konsultasjon og informasjon 
vedrørende det forannevnte, som inngår i klassen. 

  Klasse 44   Helsetjenester for mennesker; hygienisk pleie og 
skjønnhetspleie for mennesker; medisinske tjenester; 
medisinske behandlingstjenester fra et helsespa; 
kurbad [spa]; informasjonstjenester knyttet til 
helsevern; konsultasjonstjenester knyttet til helse og 
skjønnhetspleie; spa [medisinske tjenester]; offentlige 
bad, for hygieniske formål; skjønnhetssalongtjenester; 
helsetjenester; massasje; samt utleie og leasing i 
forbindelse med det forannevnte, som inngår i klassen; 
samt rådgivning, konsultasjon og informasjon 
vedrørende det forannevnte, som inngår i klassen. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 316657 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(300) Søknadsprioritet 2021.01.12, US, 90/461,129 
(210) Søknadsnr.: 202108716 
(220) Inndato: 2021.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

H POINT INVESTORS 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 H Point Investors, LLC, 10050 Crosstown Circle, Suite 
620, MN55344 EDEN PRAIRIE, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Rådgivningstjenester knyttet til kreditt- og 
debetkontroll, investering, tilskudd og finansiering av 
lån; kapitalinvesteringer; kapitalinvesteringstjenester; 
tjenester for bedriftsfinansiering, nemlig konsultasjon 
innen salg av eiendeler; kreditt- og 
økonomikonsultasjon; kreditt- og lånetjenester; 
forvaltning av finanskapital; økonomiske investeringer 
innen eiendom; finanstjenester i form av 
investeringssikkerhet; finansielle tjenester, nemlig 
trimming av selskaper, gjeldsstrukturering, 
bobestyrelse og låneløsning for kommersielle lån; 
finansielle tjenester, nemlig investeringsrådgivning, 
investeringsforvaltning, investeringskonsultasjon og 
investering av fond for andre, inkludert 
investeringstjenester i privat og offentlig eierkapital og 
gjeld; finansielle tjenester og investeringstjenester, 
nemlig konsultasjon, rådgivning og utvikling i 
forbindelse med anskaffelse av kapital og investeringer 
; finansiering av lån; innsamling av penger for andre for 
å kjøpe opp selskaper; investeringer i fond; 
informasjon, rådgivning, konsultasjoner og 
forskningstjenester relatert til investeringer; 
investeringsråd; investeringsrådgivning; 
investeringsrådgivning; investeringskonsultasjon; 
kapitalplassering; investeringsledelse for fellesforetak; 
investeringstjenester, nemlig aktiva-anskaffelse, -
konsultasjon, -utvikling og -forvaltningstjenester; 
investering i fond; investering i fond for andre; 
investering av midler for andre innen offentlige og 
private verdipapirer, kommunale obligasjoner, 
verdipapirer, privat og offentlig egenkapital, gjeld, utlån, 
kapitalfremskaffelse via emisjon av verdipapirer i stedet 
for ved opptagelse av lån, næringseiendom, 
grunneiendom, boligeiendom og leiekontrakter; 
lånefinansiert oppkjøp og investeringer i økonomisk 
pressede eller underpresterende selskaper; 
lånefinansiering; ledelse av private egenkapitalfond; 
investeringstjenester knyttet til private equity-fond; 
fremskaffelse av informasjon og forskning innen finans 
og finansielle investeringer; personlig lån og 
kredittlinjer; fremskaffelse av risikovillig kapital, 
utviklingskapital, private eierkapital og 
investeringsfinansiering; 
eiendomsinvesteringsrådgivning; 
eiendomsinvesteringstjenester; investeringstjenester i 
forbindelse med eiendomsfond; rådgivning om 
kapitalinvesteringer; investeringstjenester for 
egenkapital; forvaltning av et investeringsfond. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Reg.nr.: 316658 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108454 
(220) Inndato: 2021.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

GNIST 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 DYBDEFORLAGET AS, Haakon VIIs gate 5, 0161 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Mediesalgstjenester; forretningsbistand; 
lojalitetsprogramtjenester; markedsføringstjenester. 

  Klasse 36   Finansieringstjenester; finansiell sponsorvirksomhet. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316659 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108017 
(220) Inndato: 2021.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 HELSE FONNA HF, Postboks 2170, 5504 

HAUGESUND, Norge 
(740) Fullmektig: 

 Otello Law firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 HERNING, 
Danmark 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare; Applikasjonsprogramvare. 
  Klasse 42   Medisinsk forskning; Klinisk utprøving; Vitenskapelige 

forskning. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316660 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202101543 
(220) Inndato: 2021.02.05 
(180) Registreringen utløper: 2031.02.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

PSFF 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Improving Lives As, Kveldsroveien 8, 1369 STABEKK, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 16   Papir og papp; trykksaker; materialer til bokbinding; 
fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og 
undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for 
innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer; 
oppslagsbøker; guidebøker; treningsbøker. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; undervisning i diettutdanning; 
tilveiebringelse av opplæring; tilveiebringelse av 

helseklubb- og gymtjenester; tilveiebringelse av fritid- 
og rekreasjonsfasiliteter; tilveiebringelse av nettbaserte 
opplæringsseminarer; tilveiebringelse av nettbasert 
opplæring; tilveiebringelse av nettbaserte 
læreprogrammer; tilveiebringelse av utdanningskurs i 
forbindelse med slankekurer; tilveiebringelse av 
utdanningskurs innen slankekurer og helse. 

  Klasse 44   Livsstilsrådgivning; diett- og ernæringsrådgivning; 
medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; 
landbruks-, akvakultur-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester; tilveiebringelse av medisinsk 
informasjon; tilveiebringelse av ernæringsinformasjon 
for mat; tilveiebringelse av tjenester i forbindelse med 
vekttap; tilveiebringelse av ernæringsrelatert 
informasjon om drikkevarer for vekttap. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316661 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108720 
(220) Inndato: 2021.07.02 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 TINE SA, Postboks 7 Kalbakken, 0901 OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 KVALE ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1752 Vika, 

0122 OSLO, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konservert, 
frossen, tørket og kokt frukt og grønnsaker; geleer, 
spiselige; syltetøy; kompotter; egg, melk og 
melkeprodukter; spiselige oljer; spiselig fett; 
meieriprodukter og erstatninger for meieriprodukter; 
oster. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Reg.nr.: 316662 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108319 
(220) Inndato: 2021.06.22 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Coop Norge SA, Postboks 21 Haugenstua, 0915 

OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; Rustbeskyttelsesmidler og 

treimpregneringsmidler; Fargestoffer; Blekk for printing, 
merking og gravering; Bladmetaller og metallpulver til 
bruk i maling, dekorering, trykking og kunst; 
akrylmaling; oljemaling; dekkende vannfarger 
(gouache); fikseringsmidler for akvareller; pigmenter; 

  Klasse 16   Papir og papp; Trykksaker; Materialer til bokbinding; 
Fotografier; Skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; Klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; Artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; Malerpensler; Instruksjons- og 
undervisningsmateriell; Plastark, folier og poser for 
innpakning og emballering; Trykktyper, klisjeer; 
Skissebøker; penner; tusjer; blyanter; 
markeringspenner; markeringstusjer; kalendere 
[trykksaker]; festdekorasjoner; festornamenter av papir; 
festposer av papir; festinvitasjoner; 
bursdagsinvitasjoner; bursdagskort; bursdagsbøker; 
Metalliske papirdekorasjoner; Festpynt; gaveesker av 
papp til festbruk; dekorative laurbærkranser av papir for 
fester; dekorative papirgirlandere til fester; gaveesker; 
gavepapir; gavekort; gavemerkelapper; 
gaveemballasje; gavebokser; sløyfer til 
gaveinnpakning; folier til innpakning av gaver; 
papirgaveposer for vin; lerretsplater for kunstnere; 
lerrettrykk; staffelier for maling; paletter for malere; 
utstyr for kunst, håndverk og modellering; malerskrin; 
malesett for kunst og håndverk; malersett for barn; 
malerbrett og -koster;  maleruller i form av svamper; 
fargepåføringsruller; lerret for maling; blyantsett; lim for 
kunstbruk;  kritt; pastellfargestifter; tegnekullpenner; 
tegneblekk; tegnepenner; tegneblyanter; linjaler; 
passere; tegnebrett; T-linjaler; sjablonger; knetgummi. 

  Klasse 20   Festornamenter av plast; Gavebokser av plast;  
gavepakningsdekorasjoner av plast; bilderammer; 
rammelister for bilderammer; veggskinner (ikke av 
metall) for feste av staffelier. 

  Klasse 28   Festdekorasjoner, festartikler og kunstige juletrær; 
festartikler av papir; festhatter; ballonger; 
partyballonger; Festartikler i form av små leketøy; 
festartikler i form av små papirgaver; Smellbonboner 
[festartikler]; papirhatter [festartikler]; Serpentiner 
[festartikler]; Party popper; Selskapsspill; Blåseormer 
for festbruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 316663 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108723 
(220) Inndato: 2021.07.02 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

NORSIT 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 H2 NORWAY AS, Breivika industriveg 63, 6018 
ÅLESUND, Norge 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 20   Møbler. 
  Klasse 42   Design av møbler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316664 
(151) Reg.dato.: 2021.07.16 
(210) Søknadsnr.: 202108320 
(220) Inndato: 2021.06.22 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.22 
(540) Gjengivelse av merket: 

LINEA PIU 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Coop Norge SA, Postboks 21 Haugenstua, 0915 
OSLO, Norge 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 2   Maling, fernisser, lakker; Rustbeskyttelsesmidler og 
treimpregneringsmidler; Fargestoffer; Blekk for printing, 
merking og gravering; Bladmetaller og metallpulver til 
bruk i maling, dekorering, trykking og kunst; 
akrylmaling; oljemaling; dekkende vannfarger 
(gouache); fikseringsmidler for akvareller; pigmenter; 

  Klasse 16   Papir og papp; Trykksaker; Materialer til bokbinding; 
Fotografier; Skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt 
møbler; Klebemidler for papirvarer og for 
husholdningsbruk; Artikler til bruk for kunstnere og 
tegnemateriell; Malerpensler; Instruksjons- og 
undervisningsmateriell; Plastark, folier og poser for 
innpakning og emballering; Trykktyper, klisjeer; 
Skissebøker; penner; tusjer; blyanter; 
markeringspenner; markeringstusjer; kalendere 
[trykksaker]; festdekorasjoner; festornamenter av papir; 
festposer av papir; festinvitasjoner; 
bursdagsinvitasjoner; bursdagskort; bursdagsbøker; 
Metalliske papirdekorasjoner; Festpynt; gaveesker av 
papp til festbruk; dekorative laurbærkranser av papir for 
fester; dekorative papirgirlandere til fester; gaveesker; 
gavepapir; gavekort; gavemerkelapper; 
gaveemballasje; gavebokser; sløyfer til 
gaveinnpakning; folier til innpakning av gaver; 
papirgaveposer for vin; lerretsplater for kunstnere; 
lerrettrykk; staffelier for maling; paletter for malere; 
utstyr for kunst, håndverk og modellering; malerskrin; 
malesett for kunst og håndverk; malersett for barn; 
malerbrett og -koster;  maleruller i form av svamper; 
fargepåføringsruller; lerret for maling; blyantsett; lim for 
kunstbruk;  kritt; pastellfargestifter; tegnekullpenner; 
tegneblekk; tegnepenner; tegneblyanter; linjaler; 
passere; tegnebrett; T-linjaler; sjablonger; knetgummi. 

  Klasse 20   Festornamenter av plast; Gavebokser av plast;  
gavepakningsdekorasjoner av plast; bilderammer; 
rammelister for bilderammer; veggskinner (ikke av 
metall) for feste av staffelier. 

  Klasse 28   Festdekorasjoner, festartikler og kunstige juletrær; 
festartikler av papir; festhatter; ballonger; 
partyballonger; Festartikler i form av små leketøy; 
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festartikler i form av små papirgaver; Smellbonboner 
[festartikler]; papirhatter [festartikler]; Serpentiner 
[festartikler]; Party popper; Selskapsspill; Blåseormer 
for festbruk. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316665 
(151) Reg.dato.: 2021.07.19 
(210) Søknadsnr.: 202108721 
(220) Inndato: 2021.07.02 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Florence Organics Ltd, Office 5, The Round House, 

Dormans Park Road, RH192E EAST GRINSTEAD, 
WEST SUSSEX, Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Ikke-medisinske hudpleiemidler; preparater for 
kroppsrengjøring og skjønnhetspleie; kosmetiske 
preparater; pudderdåser som inneholder sminke; 
solbeskyttende kremer; ikke-medisinske hårpleiemidler; 
ikke-medisinske badesåper i flytende, fast eller gelé-
form; parfymer og dufter; neglelakk; kunstige 
øyenvipper; deodoranter og antiperspiranter; ikke-
medisinske tannpussemidler og munnvann, alt det 
foregående inneholdende organiske ingredienser. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316666 
(151) Reg.dato.: 2021.07.19 
(210) Søknadsnr.: 202108022 
(220) Inndato: 2021.06.21 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Ipsen Biopharm Limited, Ash Road, Wrexham Industrial 

Estate, LL139UF WREXHAM, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 41   Utdanningstjenester for helsepersonell innen 

nevrologiske sykdommer og muskelsykdommer. 
  Klasse 44   Tilveiebringelse av medisinsk informasjon til 

helsepersonell innen nevrologiske sykdommer og 

muskelsykdommer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316667 
(151) Reg.dato.: 2021.07.19 
(210) Søknadsnr.: 202105593 
(220) Inndato: 2021.04.30 
(180) Registreringen utløper: 2031.04.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 C SIGN STAGEDESIGN Brage Jonassen, Bjørnelia 14, 

1453 BJØRNEMYR, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Kjeder [smykker]; nøkkelkjeder av imitert skinn; 
nøkkelkjeder av metall; 3D veggkunst av edelt metall; 
nøkkelringer av vanlig metall; nøkkelringer og 
nøkkelkjeder og charms til disse; øredobber; metallnett 
av halvedle metaller; halskjeder [smykker]; halskjeder 
av edelt metall; halvedlede bijouterieartikler; 
rosenkranser; smykker; smykkecharms; smykkeskrin; 
vennskapsarmbånd; vennskapsringer; dekorative 
smykker for mobiltelefoner; deler og tilbehør til 
smykker; bønnelenke; forlovelsesringer; kjeder 
[smykker]; nøkkelkjeder av imitert skinn; nøkkelkjeder 
av metall; 3D veggkunst av edelt metall; nøkkelringer 
av vanlig metall; gifteringer; armbånd [smykker]; 
ankelkjeder; armbånd med vedheng av eller belagt 
med edelt metall [smykker]; armbånd laget av brodert 
tekstil [smykker]; anheng [smykker]; amuletter 
[smykker]; ansiktssmykker; armbånd av edelt metall; 
armbånd og klokker kombinert; ankelbånd; ankelringer; 
bokser av edelmetall; byster av edelmetall; charms for 
nøkkelringer; charms for halskjeder; dekorasjoner til 
klær i form av smykker.   

  Klasse 21   Blomsterkasser; blomsterboller; blomsterkurver; 
holdere for blomster og planter 
[blomsterarrangementer]; sprøyter for vanning av 
blomster og planter; blomstervaser; blomsterpotter av 
edelt metall; pyntede blomstervaser; blomstersprayere; 
holdere for blomster; skåler for blomsterdekorasjoner; 
beholdere for blomster; blomsterpotter av porselen; 
potteskjulere for blomsterpotter, ikke av papir. 

  Klasse 30   Urtete, ikke for medisinske formål; bakverk; fermentert 
te; ginseng-te; ingefærte.  

  Klasse 35   Kompilering av adresselister; 
forretningsundersøkelser; dekorasjon av butikkvinduer; 
publisering av reklametekster; arbeidsformidling; 
oppdatering av reklamedokumentasjon; import- og 
eksportagenturer; reklamevirksomhet; bedriftsledelse 
for utøvende kunstnere; administrasjon av data-arkiver; 
salgsfremmende tjenester [for tredjemann]; 
administrasjon av forretningsanliggender; 
salgsfremmende markedsføring; personellrekruttering; 
presentasjon av varer gjennom medier, for detaljsalg; 
demonstrasjoner av varer; direkte markedsføring; salg 
(detaljhandel) av bager, vesker og sekker; 
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reklameoppslag; innsamling av informasjon til 
databaser; design av markedsføringsmateriale; 
outsourcing av administrative ledelsestjenester for 
bedrifter; annonsering av forretningsnettsteder; 
markedsføring av arrangementer; administrasjon av 
forsyningskjeder; datastyrte online bestillingstjenester; 
administrativ ordrebehandling; on-line annonsering på 
datanettverk; foretningsmessige nettverkstjenester; 
reklame for andre på Internett; innhenting av 
markedsføringsinformasjon; onlineannonsering; 
tilveiebringelse av en on-line markedsplass for kjøpere 
og selgere av varer og tjenester; reklame og 
markedsføring; reklametjenester for blomsterhandlere; 
administrasjon relatert til markedsføring; reklame, 
inkludert on-line annonsering på et datanettverk; 
fakturering (forretningsvirksomhet); administrasjon av 
firmakontoer; bestillingstjenester for tredjepart; 
arrangering av konkurranser for reklameformål; 
administrasjonshjelp for å markedsføre selskaper; 
produktlanseringstjenester; organisering av utstillinger 
og arrangementer med kommersielle eller 
reklamemessige formål; bemanningsbyrå for 
midlertidige arbeidsoppgaver; tilveiebringelse av 
informasjon knyttet til handel; samling av annonser for 
bruk på internett; datastyrt lagerstyring; annonsering av 
spesielle tjenester for promotering av varer; arrangering 
av produktlanseringer; online markedsføring av 
datanettverk og nettsteder; rekruttering av personell; 
detaljhandel [butikkhandel] med hagebruksprodukter; 
nettbaserte bedriftsnettverktjenester; promotering, 
annonsering og markedsføring av nettbaserte 
nettsteder; auksjonering via internettet; annonsering, 
markedsføring og salgfremmende tjenester; 
distribusjon av annonsering, markedsføring og 
reklamemateriell; produktdemonstrasjons- og 
produktpresentasjonstjenester; detaljhandelstjenester 
vedrørende vannforsyningsutstyr; 
detaljhandelstjenester vedrørende kunstverk; 
detaljhandelstjenester vedrørende kunstmaterialer; 
detaljhandelstjenester vedrørende bordservise; 
detaljhandelstjenester vedrørende festdekorasjoner; 
detaljhandel med utstyr til hagearbeid; arrangering og 
gjennomføring av kunstutstillinger for kommersielle 
eller reklamemessige formål; detaljhandel 
[butikkhandel] med motetilbehør; detaljhandelstjenester 
relatert til bakerivarer; administrasjon av 
insentivordninger for å fremme salg av andres varer og 
tjenester; reklame- og markedsføringstjenester levert 
via sosiale medier; outsourcingstjenester innen 
næringsvirksomhet; online community management; 
organisering og administrasjon av 
kundelojalitetsprogrammer; detaljhandel med klær på 
nettet; administrative tjenester knyttet til tollklarering; 
spredning av reklame via nettbaserte 
kommunikasjonsnettverk; administrering av kulturelle 
og utdanningsmesige utvekslingsprogrammer; 
tilveiebringe forbrukeropplysninger knyttet til varer og 
tjenester; detaljhandel med blomster; markedsføring av 
andres varer og tjenester gjennom et lojalitets- og 
belønningskortprogram; markedsføring på internett; 
spredning av reklame via internett; oppsøkende salg; 
administrasjon av kundelojalitets- og 
kundeinsentivprogrammer; administrasjon av salg og 
salgsfremmende insentivprogrammer; administrativ 
behandling av innkjøpsordre foretatt over telefon eller 
nettet; direktemarkedsføring for å tiltrekke nye kunder 
og beholde eksisterende kundebase; tilveiebringe 
kommersiell informasjon til forbrukere; tilveiebringe 
brukerrangering for handels- eller reklameformål; 
arrangering og gjennomføring av forretningsmøter; 
optimalisering av websidetrafikk; tilveiebringe 
forretningsinformasjon via en webside; 
bedriftsnettverksbygging; annonsering for 
rekrutteringsformål; annonsering på Internett for andre; 
auksjonssalg; distribusjon av fysiske blomsterportaler. 

  Klasse 44   Blomsterarrangering; utleie av potteplanter; 
gartnerivirksomhet; hagedyrking; blomsterbutikk; 
rådgivning i forbindelse med plantedyrking; kultivering 
av planter; utleie av planter; informasjon og rådgivning 

om helse; utleie av blomster; utleie av 
blomsteroppsatser; rådgivning vedrørende hagearbeid; 
landskaps- og hagedesign; rådgivning innen 
hagedesign; informasjon og råd om hagearbeid; 
rådgivningstjenester for hagevanning; 
hagedesigntjenester; blomsterdekorering; 
ansiktsbehandlingstjenester; utleie av fysiske 
blomsterportaler. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316668 
(151) Reg.dato.: 2021.07.19 
(300) Søknadsprioritet 2020.10.22, EM, 018324526 
(210) Søknadsnr.: 202104757 
(220) Inndato: 2021.04.12 
(180) Registreringen utløper: 2031.04.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

KURALINK 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Boka Doktorn Group AB, Torgsgatan 5 B, 41104 
GÖTEBORG, Sverige 

(740) Fullmektig: 
 Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB, Box 4501, 20320 

MALMÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Applikasjonsprogramvare; mobilapplikasjoner; 
elektroniske databaser; programvareplattformer for 
samarbeid [programvare].  

  Klasse 35   Innsamling og innlegging av informasjon i databaser; 
administrasjon av  personalbookingsystemer og 
tilhørende konsultasjonstjenester; bookingtjenester for 
leger; informasjon relatert til personalbookingsystemer; 
abonnement på databasetjenester via 
telekommunikasjon; Innlegging, gjenfinning, 
bearbeiding, systematisering og/eller kontroll av 
informasjon i databaser; administrasjon og samling av 
datastyrte data, databaser, filer og registre; fakturering.  

  Klasse 38   Tilveiebringe tilgang til databaser; tilveiebringe tilgang 
til plattformer og portaler på internett; 
telekommunikasjonstjenester for digitale nettverk; 
elektronisk kommunikasjon i form av samtalerom, 
samtalelinjer og internettforum.    

  Klasse 42   Plattform som en tjeneste [PaaS]; tilveiebringe 
midlertidig bruk av nettbasert programvare; 
tilveiebringe virtuelle datamiljøer via skytjenester; 
lagring av datastyrt informasjon i elektronisk form. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(151) Reg.dato.: 2021.07.19 
(210) Søknadsnr.: 202003053 
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CANNABIDIOL OS 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 GW Research Limited, Sovereign House, Vision Park, 
Chivers Way, CB249BZ HISTON, CAMBRIDGE, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; alle de forannevnte tjenester 
tilveiebrakt for medisinske og vitenskapelige formål og i 
overensstemmelse med gjeldende lover. 
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(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 
(111) Reg.nr.: 316670 
(151) Reg.dato.: 2021.07.19 
(210) Søknadsnr.: 202003054 
(220) Inndato: 2020.02.28 
(180) Registreringen utløper: 2030.02.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

CANNABIDIOL ORAL SOLUTION 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 GW Research Limited, Sovereign House, Vision Park, 
Chivers Way, CB249BZ HISTON, CAMBRIDGE, 
Storbritannia 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
av bedrifter; administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; alle de forannevnte tjenester 
tilveiebrakt for medisinske og vitenskapelige formål og i 
overensstemmelse med gjeldende lover. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316671 
(151) Reg.dato.: 2021.07.19 
(300) Søknadsprioritet 2021.01.11, US, 90/458,647 
(210) Søknadsnr.: 202108717 
(220) Inndato: 2021.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Libra Association, Quai de l'Ile 13, 1204 GENEVE, 

Sveits 
(740) Fullmektig: 

 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Programvare; datamaskinvare; blockchain; 

programvare for blockchainteknologi; digitale 
lommebøker til bruk for blockchainapplikasjoner; 
nettverksapparater innenfor blockchain-området; 
programvare for blockchainapplikasjoner; programvare 
innenfor blockchain-området; programvare for 
blockchainbaserte plattformer, nemlig programvare for 
distribuerte applikasjoner; blockchainbaserte 
applikasjoner og lommebøker; blockchainprogramvare; 
programvare for bruk med digital valuta; programvare 
for bruk med kryptovaluta; programvare for bruk med 
virtuell valuta; nedlastbar dataprogramvare for bruk 
som en kryptovalutalommebok; 
datamaskinvarelommebok for kryptovaluta; 
programvareutviklingsverktøy; programvare for bruk 
som et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for bruk 
til å bygge programvareapplikasjoner; programvare for 
innsamling, administrasjon, redigering, organisering, 
modifisering, overføring, deling og lagring av data og 
informasjon; programvare for betaling med digital 
valuta og valutaveksling i digitale valutaer; programvare 
for bruk i styring av porteføljer av digital valuta, virtuell 
valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-
eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale nøkler, 
kryptonøkler og utilitynøkler; programvare for distribuert 
hovedbokplattform (distributed ledger platform); 
programvare som gjør det mulig for brukerne å se, 

analysere, registrere, lagre, overvåke, administrere, 
bytte og veksle digital valuta, virtuell valuta, 
kryptovaluta, digitale og blockchain-eiendeler, 
digitaliserte aktiver, digitale nøkler, kryptonøkler og 
utilitynøkler; programvare for sending, mottak, aksept, 
kjøp, salg, lagring, overføring, handel og utveksling av 
digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale og 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
nøkler, kryptonøkler og utilitynøkler; programvare for 
implementering og registrering av finansielle 
transaksjoner; programvare for å opprette kontoer og 
administrere og administrere informasjon om finansielle 
transaksjoner på distribuert hovedboks- (distributed 
ledgers) og peer-to-peer betalingsnettverk; 
programvare for bruk i finansiell handel; programvare 
for bruk i finansiell veksling; programvare for tilgang til 
finansiell informasjon og markedsdata og -trender; 
programvare for avvikling av finansielle transaksjoner; 
programvare for autentisering av parter i en finansiell 
transaksjon; programvare for vedlikehold av 
hovedbøker (ledgers) for finansielle transaksjoner; 
programvare for styring av kryptografisk sikkerhet for 
elektroniske overføringer på tvers av datanettverk; 
programvare for kryptering og tilrettelegging for sikker 
overføring av digital informasjon over Internett; 
programvare for å tillate brukere å beregne parametere 
knyttet til finansielle transaksjoner; distribuert 
hovedbok-programvare for bruk i behandling av 
finansielle transaksjoner; programvare for elektronisk 
overføring av midler; programvare for 
valutakonvertering; programvare for innsamling og 
distribusjon av data; programvare for 
betalingstransaksjoner; programvare for tilkobling av 
datamaskiner til lokale databaser og globale 
datanettverk; programvare for å lage søkbare 
databaser med informasjon og data; programvare for 
styring og validering av transaksjoner med digital 
valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
nøkler, kryptonøkler og utilitynøkler; programvare for å 
skape og administrere smarte kontrakter; programvare 
for styring av betalings og vekslingstransaksjoner; 
programvare og maskinvare til bruk som en digital 
valutalommebok; programvare og maskinvare til bruk 
som en virtuell valutalommebok; programvare og 
maskinvare til bruk som en digitale eiendeler-
lommebok; programvare og maskinvare til bruk som en 
digital token-lommebok; programvare og maskinvare til 
bruk som en kryptonøkler-lommebok; programvare og 
maskinvare til bruk som en utilitynøkler-lommebok; 
programvare for å skape en desentralisert og åpen 
kildekode digital valuta for bruk i blockchain-baserte 
transaksjoner; programvare for å skape en 
desentralisert og åpen kildekode virtuell valuta for bruk 
i blokkbaserte transaksjoner; programvare for å lage en 
desentralisert og åpen kildekode kryptovaluta for bruk i 
blokkbaserte transaksjoner; programvare for å lage en 
desentralisert og åpen kilde digitaliserte aktiver for bruk 
i blokkbaserte transaksjoner; programvare for å skape 
et desentralisert og åpen kilde digitale nøkler for bruk i 
blokkbaserte transaksjoner; programvare for brukere til 
å kjøpe og selge produkter ved hjelp av digital valuta, 
virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
nøkler, kryptonøkler og utilitynøkler; 
programvareplattformer for å legge til rette for 
transaksjoner og betalinger ved bruk av digital valuta, 
virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
nøkler, kryptonøkler og utilitynøkler som tillater brukere 
å kjøpe og selge produkter og tjenester fra og til andre; 
dataapplikasjonsprogramvare for blockchain-baserte 
plattformer, nemlig programvare for digitale 
utvekslinger for virtuelle gjenstander; programvare for å 
lage, selge og administrere blockchain-baserte tokens 
eller appcoins; programvare for bruk i en elektronisk 
finansiell plattform; programvare for behandling av 
elektroniske betalinger og for overføring av midler til og 
fra andre; programvare for overføring av digital valuta, 
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virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
nøkler, kryptonøkler og utilitynøkler til og fra andre; 
blockchain-plattformprogramvare; programvare for bruk 
i styring og implementering av transaksjoner med 
digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale 
eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, 
digitale nøkler, kryptonøkler og utilitynøkler; 
programvare for å opprette og administrere en 
blockchain-plattform for bruk i styring av kontoer for 
digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale 
eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, 
digitale nøkler, kryptonøkler og utilitynøkler; 
programvare for styring av krypto valuta og digitale 
valuta kontoer; programvare for bruk i betalinger, kjøp 
og investeringer ved bruk av digital valuta, virtuell 
valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-
eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale nøkler, 
kryptonøkler og utilitynøkler; programvare til bruk for å 
muliggjøre overføring av midler til og fra andre; 
programvare for bruk i konvertering av digital valuta, 
virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
nøkler, kryptonøkler og utilitynøkler i hard valuta; 
programvare for å utvikle, distribuere, administrere og 
integrere programvareapplikasjoner for kontoer for 
digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale 
eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, 
digitale nøkler, kryptonøkler og utilitynøkler; 
programvare for bruk ved tilrettelegging for bruk av en 
blockchain eller distribuert elektronisk hovedbok 
(distributed ledger) for å utføre og registrere finansielle 
transaksjoner, nemlig finansiell handel ved hjelp av 
digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale 
eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, 
digitale nøkler, kryptonøkler og utilitynøkler; 
programvare og maskinvare til bruk i elektronisk 
veksling av valuta til digital valuta, virtuell valuta, 
kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, 
digitaliserte aktiver, digitale nøkler, kryptonøkler og 
utilitynøkler; programvare for bruk som 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for 
utvikling, testing og integrering av blockchain-
programapplikasjoner; datamaskinvare for digital 
valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, og digitalisert ressursutvinning; 
sikkerhets-token-hardware; elektroniske 
valutakalkulatorer; programvare i form av en elektronisk 
finansiell plattform som tar imot ulike typer betaling og 
transaksjoner i et integrert mobiltelefon-, PDA- og web-
basert miljø; programvare for å lage tokens som brukes 
til betaling for produkter og tjenester, og som kan 
handles eller byttes for kontantverdi; programvare for 
bruk i sikker håndtering av konvertering av digital 
valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
nøkler, kryptonøkler og utilitynøkler i hard valuta; 
programvare for styring av digital valuta, virtuell valuta, 
kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, 
digitaliserte aktiver, digitale nøkler, kryptonøkler og 
utilitynøkler for betalinger, pengeoverføringer og 
vareoverføringer; programvare for å legge til rette for 
pengeoverføringer, overføring av elektroniske midler, 
overføring av varer, betaling av regninger og overføring 
av midler mellom parter; programvare for bruk som 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for bruk i 
maskinvareenhetsidentifikasjon; programvare for bruk 
ved godkjenning av brukertilgang til datamaskiner og 
datanettverk; programvare for bruk til å tilrettelegge for 
sikre transaksjoner; programvare for bruk i tilgang, 
lesing, sporing og bruk av blockchain-teknologi; 
programvare og maskinvare for å administrere 
identitetsinformasjon, tilgangsrettigheter til 
informasjonsressurser og applikasjoner og 
autentiseringsfunksjonalitet; programvare for 
identifisering, verifikasjon, godkjenning og 
administrasjon av nettverk for sikkerhetsformål; 
autentiseringsprogramvare for å kontrollere tilgang til 
og kommunikasjon med datamaskiner og datanettverk; 

magnetisk kodede kredittkort og betalingskort; 
krypteringsenheter, nemlig datamaskinvare (hardware) 
og dataprogrammer (software) for kryptering, 
datakrypteringshardware, elektroniske 
krypteringsenheter og krypteringshardware, 
nedlastbare dataprogrammer for kryptering, 
kryptografiske nøkler som brukes til kryptering; 
sikkerhets-tokens; nedlastbar programvare for bruk 
som en sikkerhetsnøkler; programvare til bruk ved 
utstedelse av digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, 
digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte 
aktiver, digitale nøkler, kryptonøkler og utilitynøkler; 
programvare for bruk i revisjon av digital valuta, virtuell 
valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-
eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale nøkler, 
kryptonøkler og utilitynøkler; nedlastbare kryptografiske 
nøkler for å motta og benytte kryptovaluta. 

  Klasse 35   Markedsføring, reklame og markedsføringstjenester; 
forretningsinformasjon; fremskaffelse av 
markedsundersøkelser og 
markedsinformasjonstjenester; promotering av varer og 
tjenester for andre via datamaskiner og 
kommunikasjonsnettverk; forretnings- og 
annonseringstjenester; forretningsledelse og -
administrasjonstjenester; konsulent- og 
rådgivningstjenester innen forretningsleveranse av 
kommersiell- og forretningsinformasjon; 
markedsovervåknings- og 
markedsinformasjonstjenester; tilretteleggelse for 
utveksling og salg av tjenester og produkter fra 
tredjepart via datamaskiner og 
kommunikasjonsnettverk; tilveiebringe online 
markedsplasser for selgere av varer og / eller tjenester; 
tilveiebringe nettbaserte fasiliteter for å koble selgere 
med kjøpere; tilveiebringe et nettsted med en online 
markedsplass for å koble kjøpere og selgere av varer 
og tjenester; tilveiebringe en nettside for å koble 
sammen selgere og kjøpere; tilveiebringe et nettsted 
med en online markedsplass for salg og handel med 
virtuelle varer med andre brukere; online 
handelstransaksjonstjenester; arrangering av 
handelstransaksjoner og kommersielle kontrakter; 
arrangere og gjennomføre kommersielle transaksjoner 
for andre; arrangere handelstransaksjoner online; 
tilveiebringe kommersiell handelsinformasjon fra online 
databaser; online handelstjenester relatert til 
arrangering  av virtuell valutautveksling og 
kryptovalutatransaksjoner; arrangere og gjennomføre 
spesielle arrangementer for kommersielle, 
salgsfremmende eller reklameformål; arrangere og 
gjennomføre spesielle arrangementer for 
forretningsformål; blockchain som en tjeneste, nemlig 
forretningsråd og informasjon innen blockchain-
teknologi; sammenstilling av indekser over informasjon 
ved bruk av blockchainteknologi. 

  Klasse 36   Finanstjenester; finansiell utveksling; finansielle 
tjenester, nemlig finansstyring, kapitalstyring, 
økonomistyring, økonomisk planlegging, finansielle 
prognosetjenester, finansiell porteføljestyring og 
økonomisk analyse og konsultasjon; finansiell 
informasjon levert elektronisk; meglingstjenester; 
valutaforhandlertjenester; digital valutatjenester; 
kryptovalutatjenester; virtuell valutatjenester; digital 
valutalommebok og -lagringstjenester; elektronisk 
lommeboktjenester relatert til digital valuta; digital 
valutalommebok- og -lagringstjenester; elektronisk 
datalagringstjenester; e-lommeboktjenester; 
elektroniske banktjenester via et globalt datanettverk; 
valutahandel; betalingstjenester; handelstjenester for 
digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale 
eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, 
digitale tokens, krypto-tokens og utility tokens; 
prosesseringstjenester knyttet til digital valuta, virtuell 
valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-
eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-
tokens og utility tokens for andre; betalings-, 
utvekslings- og transaksjonsprosesseringstjenester 
knyttet til digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, 
digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte 
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aktiver, digitale tokens, krypto-tokens og utility tokens 
for andre; tilrettelegging for overføring av elektroniske 
kontantekvivalenter; overføring av elektroniske 
obligasjoner; tilveiebringelse av økonomisk informasjon 
i form av kredittopplysninger for digital valuta, virtuell 
valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-
eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-
tokens og utility tokens; tilveiebringelse av  finansiell 
markedsinformasjon om digital valuta, virtuell valuta, 
kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, 
digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-tokens og 
utility tokens; nyhetsrapporteringstjenester innen 
finansielle nyheter; tilveiebringelse av finansrelatert 
informasjon; finansielle tjenester, nemlig å tilby virtuelle 
valutatjenester til bruk av medlemmer av et nettbasert 
samfunn via et globalt datanettverk; utstedelse av 
verdi-tokens; forvaltning av digital valuta, virtuell valuta, 
kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, 
digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-tokens og 
utility tokens; finansielle tjenester, nemlig å gi en 
finansiell utveksling for handel med digital valuta, 
virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
tokens, krypto-tokens og utility tokens; handelstjenester 
for kryptovaluta; utvekslingtjenester for kryptovaluta; 
betalingsprosessering for kryptovaluta; elektroniske 
betalingstjenester; elektronisk lommeboktjenester; 
prosessering av elektroniske betalinger gjennom 
elektronisk lommeboktjenester; 
valutahåndteringstjenester; valutaoverføringstjenester; 
finansielle tjenester, nemlig gjennomføring av 
elektronisk overføring av digital valuta, virtuell valuta, 
kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, 
digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-tokens og 
utility tokens; finansiell konsultasjon innen digital valuta, 
virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
tokens, krypto-tokens og utility tokens; tilveiebringelse 
av elektronisk prosessering og sporing av elektronisk 
overføring av verdier; valutavekslingstjenester; 
kapitalforvaltning; pengevekslingstjenester; 
porteføljestyring av digitale eiendelinvesteringer; 
forvaltningstjenester for finansinstitusjoner og fond; 
notering og handel med swaps og derivater på digital 
valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
tokens, krypto-tokens og utility tokens; pengeveksling; 
utveksling av penger; avregne og avstemme finansielle 
transaksjoner; elektronisk overføring av penger; 
finansielle informasjonstjenester; elektroniske 
finanshandelstjenester; elektronisk finansiell handel, 
nemlig handel med digitaliserte eiendeler; elektroniske 
finanshandelstjenester, nemlig porteføljestyring av 
digitale eiendeler; tilveiebringelse av on-demand og 
sanntids finansiell informasjon om digital valuta, virtuell 
valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-
eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-
tokens og utility tokens; tilveiebringelse av et nettsted 
med finansiell informasjon om betaling med digital 
valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
nøkler, kryptonøkler og utilitynøkler; tilveiebringelse av 
informasjon innen investeringer og finans over 
datanettverk og globalt kommunikasjonsnettverk; 
elektronisk handel med finansielle instrumenter; 
betalingstjenester for elektronisk handel; blockchain-
basert betalingsverifikasjon.  

  Klasse 42   Design og utvikling av maskinvare og programvare; 
datatjenester; IT-tjenester; 
applikasjonstjenesteleverandørtjenester (ASP); 
programvare som en tjeneste (SaaS) tjenester; 
plattform som en tjeneste (PaaS) tjenester; 
tilveiebringelse av programvare for cloud computing; 
tilveiebringelse av programvare som gjør det mulig for 
brukerne å investere i digital valuta, virtuell valuta, 
kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, 
digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-tokens og 
utility tokens; tilveiebringelse av distribuert 
hovedbokteknologi (distributed ledger-teknologi); 

tilveiebringelse av informasjon om distribuert 
hovedbokteknologi (distributed ledger-teknologi) via en 
nettside; tilveiebringelse av konsulenttjenester knyttet til 
distribuert hovedbokteknologi (distributed ledger-
teknologi); design, utvikling og hosting av programvare 
for, og på bases av, distribuert hovedbokteknologi 
(distributed ledger-teknologi); programvare som en 
tjeneste (SaaS) for programvare som benytter 
distribuert hovedbokteknologi (distributed ledger-
teknologi); tilveiebringelse av programvare til bruk i 
styring av porteføljer av digital valuta, virtuell valuta, 
kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, 
digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-tokens og 
utility tokens eiendeler; tilveiebringelse av programvare 
som setter brukeren i stand til å se, analysere, 
registrere, lagre, overvåke, administrere, handle og 
utveksle digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, 
digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte 
aktiver, digitale tokens, krypto-tokens og utility tokens; 
tilveiebringe programvare for sending, mottak, aksept, 
kjøp, salg, lagring, overføring, handel og utveksling av 
digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale 
eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, 
digitale tokens, krypto-tokens og utility tokens; 
tilveiebringelse av programvare for implementering og 
registrering av finansielle transaksjoner, for å opprette 
kontoer og vedlikeholde og administrere informasjon 
om finansielle transaksjoner på distribuerte offentlige 
hovedbøker (distributed public ledgers) og peer-to-
peer-betalingsnettverk; tilveiebringelse av programvare 
for prosessering av elektroniske betalinger og for 
overføring av midler til og fra andre; tilveiebringelse av 
ikke-nedlastbar programvare for innsamling og 
distribusjon av data; tilveiebringelse av elektronisk 
finansiell plattform programvare; tilveiebringelse av 
programvare til bruk som et programmeringsgrensesnitt 
(API) for utvikling, testing og integrering av 
blokkeringsprogrammer; tilveiebringelse av 
programvare for overføring av digital valuta, virtuell 
valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-
eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-
tokens og utility tokens mellom partene; tilveiebringelse 
av programvare til bruk i finansiell handel; 
tilveiebringelse av programvare til bruk i finansiell 
utveksling; tilveiebringelse av programvare til bruk i 
tilgang til finansiell informasjon og markedsdata og 
markedstrender; tilveiebringelse av programvare for 
gjennomføring av finansielle transaksjoner, for å gi 
godkjenning av parter til en finansiell transaksjon, for å 
opprettholde hovedbøker for finansielle transaksjoner; 
tilveiebringelse av programvare for styring av 
kryptografisk sikkerhet for elektroniske overføringer på 
tvers av datanettverk; tilveiebringelse av programvare 
til bruk med digital valuta; tilveiebringelse av 
programvare for bruk med kryptovaluta; tilveiebringelse 
av programvare til bruk med virtuell valuta; 
tilveiebringelse av programvare til bruk med digital 
valuta-lommebok og –lagringstjenester; tilveiebringelse 
av programvare for betaling og utveksling av digitale 
valutaer; tilveiebringelse av distribuert 
hovedbokprogramvare (distributed ledger) til bruk ved 
behandling av finansielle transaksjoner; tilveiebringelse 
av programvare for elektronisk overføring av penger; 
tilveiebringelse av valutaomregningsprogramvare; 
tilveiebringelse av programvare for innsamling og 
distribusjon av data; tilveiebringelse av programvare for 
betalingstransaksjoner; tilveiebringelse av programvare 
for tilkobling av datamaskiner til lokale databaser og 
globale datanettverk; tilveiebringelse av programvare 
for å lage søkbare databaser med informasjon og data; 
tilveiebringelse av programvare for styring og validering 
av transaksjoner med digital valuta, virtuell valuta, 
kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, 
digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-tokens og 
utility tokens; tilveiebringelse av programvare for å 
skape og administrere smarte kontrakter; 
tilveiebringelse av programvare for styring av betalings- 
og utvekslingstransaksjoner; tilveiebringelse av 
programvare for elektronisk utveksling av valuta til 
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digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale 
eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, 
digitale tokens, krypto-tokens og utility tokens; 
tilveiebringelse av programvare til bruk for å 
tilrettelegge for elektronisk overføring av midler til og fra 
andre; tilveiebringelse av programvare for å skape en 
desentralisert og åpen kildekode digital valuta for bruk i 
blockchain-baserte transaksjoner; tilveiebringelse av 
programvare for å skape en desentralisert og åpen 
kildekode virtuell valuta for bruk i blockchain-baserte 
transaksjoner; tilveiebringelse av programvare for å 
skape en desentralisert og åpen kildekode kryptovaluta 
for bruk i blockchain-baserte transaksjoner; 
tilveiebringelse av programvare for å skape en 
desentralisert og åpen kildekode digitale eiendeler for 
bruk i blockchain-baserte transaksjoner; tilveiebringelse 
av programvare for å skape en desentralisert og åpen 
kildekode digitale tokens for bruk i blockchain-baserte 
transaksjoner; tilveiebringelse av programvare for 
kryptering og tilrettelegging for sikker overføring av 
digital informasjon over Internett, samt over andre 
kommunikasjonsmåter mellom 
databehandlingsenheter; tilveiebringelse av 
programvare for å tillate brukere å beregne parametere 
relatert til finansielle transaksjoner; tilveiebringelse av 
programvare for en distribuert hovedbokplattform 
(distributed ledger) for bruk i behandling av finansielle 
transaksjoner; tilveiebringelse av programvare for 
elektronisk overføring av penger og valutaomregning; 
tilveiebringelse av programvare til bruk for sikker 
håndtering av omregningen av digital valuta, virtuell 
valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-
eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-
tokens og utility tokens til hard valuta; tilveiebringelse 
av en nettportal med blogger og ikke-nedlastbare 
publikasjoner i form av artikler, spalter og 
informasjonsguider knyttet til virtuelle valutaer, digitale 
eiendeler, blockchain-eiendeler og markeds- og 
handelstrender; design, utvikling og hosting av en 
nettportal med blogger og ikke-nedlastbare 
publikasjoner i form av artikler, spalter og 
informasjonsguider knyttet til virtuelle valutaer, digitale 
eiendeler, blockchain-eiendeler og markeds- og 
handelstrender; design, utvikling og hosting av en 
nettside med blogger og ikke-nedlastbare publikasjoner 
i form av artikler, spalter og informasjonsguider knyttet 
til virtuelle valutaer, digitale eiendeler, blockchain-
eiendeler og markeds- og handelstrender; 
tilveiebringelse av en nettportal for å gi brukere tilgang 
til informasjon om virtuelle valutaer, digitale eiendeler 
og blockchain-eiendeler; design, utvikling og hosting av 
en nettportal som gir brukere tilgang til informasjon om 
virtuelle valutaer, digitale eiendeler og blockchain-
eiendeler; plattform som en tjeneste (PaaS) med 
dataprogramvareplattformer for salg og kjøp av digital 
valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
tokens, krypto-tokens og utility tokens; programvare 
som en tjeneste (SaaS) med 
dataprogramvareplattformer for salg og kjøp av digital 
valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
tokens, krypto-tokens og utility tokens; datatjenester, 
nemlig å skape et virtuelt miljø for salg og kjøp av 
digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale 
eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, 
digitale tokens, krypto-tokens og utility tokens; plattform 
som en tjeneste (PaaS) med 
dataprogramvareplattformer for å administrere 
blockchain- og token-drevne distribuerte 
lagringssystemer; programvare som en tjeneste (SaaS) 
med dataprogramvareplattformer for å administrere 
blockchain- og token-drevne, distribuerte 
lagringssystemer; datatjenester, nemlig tilveiebringelse 
av et desentralisert elektronisk fillagringssystem og en 
åpen kildekode-skylagringsplattform; datatjenester, 
nemlig tilveiebringelse av en desentralisert elektronisk 
objektlagringsplattform for totalkryptert og drevet av 
blockchain og blockchain-betalinger; datatjenester, 

nemlig tilveiebringelse av sikre, private krypterte 
skylagringstjenester; datatjenester, nemlig 
tilveiebringelse av elektronisk peer-to-peer lagring av 
data, distribuert over ubrukte elektroniske 
lagringsressurser tilhørende kundene; datatjenester, 
nemlig tilveiebringelse av en åpen kildekode-
desentralisert skylagringsplattform; 
datakrypteringstjenester med blockchain-
programvareteknologi og peer-to-peer-protokoller for å 
gi sikker, privat og kryptert skylagring; distribuert, 
elektronisk lagring av elektroniske medier, nemlig data, 
dokumenter, filer, tekst, bilder, fotografier, grafikk, 
musikk, lyd, video og multimedia-innhold; 
tilveiebringelse av programvare til bruk som en 
kryptovalutalommebok; tilveiebringelse av programvare 
for demokratisk styring av digitale utvekslinger av 
virtuelle gjenstander gjennom smarte kontrakter; 
datautvinning; tilveiebringelse av programvare til bruk i 
handel, avregning, overføring, mottak, lagring, 
bekreftelse og finansiell handelsrisikostyring for 
valutamarkedstransaksjoner innen digital valuta, virtuell 
valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-
eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-
tokens og utility tokens; plattform som en tjeneste 
(PaaS) med programvareplattformer for autentisering, 
tilrettelegging, matching, behandling, avregning, 
lagring, mottak, sporing, overføring og innlevering av 
handelsdata, utveksling av handelstransaksjonsdetaljer 
og styring av den samlede handelslivssyklusen; 
programvare som en tjeneste (SaaS) med 
programvareplattformer for autentisering, 
tilrettelegging, matching, behandling, avregning, 
lagring, mottak, sporing, overføring og innlevering av 
handelsdata, utveksling av handelstransaksjonsdetaljer 
og styring av den samlede handelslivssyklusen; 
tilveiebringelse av programvare for bruk med 
blockchain-teknologi; programvare som en tjeneste 
(SaaS) med programvare for avregning, allokering, 
overholdelse, registrering og betaling av handel med 
digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale 
eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, 
digitale tokens, krypto-tokens og utility tokens; plattform 
som en tjeneste (PaaS) med programvare for 
avregning, allokering, overholdelse, registrering og 
betaling av handel med digital valuta, virtuell valuta, 
kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, 
digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-tokens og 
utility tokens; plattform som en tjeneste (PaaS) med 
programvareplattformer for å legge til rette for 
transaksjoner og betalinger ved bruk av digital valuta, 
virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
tokens, krypto-tokens og utility tokens som tillater 
brukere å kjøpe fra og selge produkter og tjenester til 
andre; programvare som en tjeneste (SaaS) med 
programvareplattformer for å legge til rette for 
transaksjoner og betalinger ved bruk av digital valuta, 
virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
tokens, krypto-tokens og utility tokens som tillater 
brukere å kjøpe fra og selge produkter og tjenester til 
andre; blockchain-baserte programvareplattformer og 
distribuerte dataprogramvareplatformer for revisjon og 
verifisering av digital informasjon og koder; design, 
utvikling og implementering av revisjons- og 
sikkerhetsprogramvare for blockchain-baserte 
plattformer; tilveiebringelse av programvare til bruk for 
revisjon av digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, 
digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte 
aktiver, digitale tokens, krypto-tokens og utility tokens; 
tilveiebringelse av programvareplattformer for 
desentralisert blockchain-type kommunikasjon; 
tilveiebringelse av programvareplattformer for sporing 
og støtte av datatransaksjoner; design, utvikling og 
implementering av programvare for distribuerte 
databehandlingsplattformer; design, utvikling og 
implementering av programvare for blockchain; design, 
utvikling og implementering av programvareløsninger 
for digital valutasikkerhet; design, utvikling og 
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implementering av programvare for digital valuta-, 
virtuell valuta-, kryptovaluta-, digitale eiendeler-, 
blockchain-eiendeler-, digitaliserte aktiver-, digitale 
tokens-, krypto-tokens- og utility tokens-lommebøker; 
design, utvikling og implementering av programvare for 
tredjeparts verifiseringstjenester for transaksjoner i 
digital valuta, inkludert, men ikke begrenset til, 
transaksjoner som involverer bitcoinvaluta; 
tilveiebringelse av midlertidig bruk av ikke-nedlastbar 
programvare for bruk i samling, overføring, mottak, 
sporing, lagring og overføring av bitcoin; 
tilveiebringelse av programvare til bruk i samling, 
overføring, mottak, sporing, lagring og overføring av 
peer-to-peer-valuta; tilveiebringelse av programvare for 
brukere å kjøpe og selge produkter ved hjelp av digital 
valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
tokens, krypto-tokens og utility tokens; tilveiebringelse 
av programvareplattformer for å legge til rette for 
transaksjoner og betalinger ved bruk av digital valuta, 
virtuell valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, 
blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale 
tokens, krypto-tokens og utility tokens som tillater 
brukere å kjøpe og selge produkter og tjenester til 
andre; tilveiebringelse av programvare for bruk i 
tilgang, lesing, sporing og bruk av blockchain-teknologi; 
teknisk konsulenttjeneste relatert til transaksjoner med 
digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale 
eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, 
digitale tokens, krypto-tokens og utility tokens; plattform 
som en tjeneste (PaaS) med 
dataprogramvareplattformer for datasystem- og 
applikasjonsutvikling, distribusjon og styring; 
programvare som en tjeneste (SaaS) med 
dataprogramvareplattformer for datasystem- og 
applikasjonsutvikling, distribusjon og administrasjon; 
tilveiebringelse av programvare som gjør det mulig for 
brukere å utvikle, bygge og kjøre distribuerte 
applikasjoner gjennom en åpen kildekode peer-to-peer 
smart-kontrakt- og betalingsnettverksplattform; 
tilveiebringelse av skybasert 
datanettverksidentifikasjonsverifisering, -autentisering 
og -administrasjonstjenester for sikkerhetsformål; sikre 
vertstjenester for forvaltning, lagring og administrasjon 
av passord, legitimasjonsinformasjon og 
identitetsinformasjon for personer, kontoer og enheter 
for sikkerhetsformål; design, utvikling og hosting av 
programvare for sikre vertstjenester for forvaltning, 
lagring og administrasjon av passord, 
legitimasjonsinformasjon og identitetsinformasjon for 
personer, kontoer og enheter for sikkerhetsformål; 
tilveiebringelse av autentiseringsprogramvare for å 
kontrollere tilgang til og kommunikasjon med 
datamaskiner og datanettverk; tilveiebringelse av 
programvare for bruk ved utveksling av virtuelle 
gjenstander; tilveiebringelse av programvare for salg, 
handel og administrasjon av blockchain-baserte tokens 
eller appcoins; tilveiebringelse av digital utveksling; 
dataprogrammering for elektronisk handel; 
tilveiebringelse av ikke-nedlastbar programvare med 
teknologi som muliggjør utveksling av informasjon, data 
og digital valuta; tilveiebringelse av programvare til bruk 
ved utstedelse av digital valuta, virtuell valuta, 
kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, 
digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-tokens og 
utility tokens; tilveiebringelse av skybasert 
nettverksidentifikasjonsverifiserings-, -autentiserings- 
og -administrasjonstjenester for sikkerhetsformål; 
tilveiebringelse av programvare for håndtering av 
utbetalinger, pengeoverføringer og vareoverføringer 
med digital valuta, virtuell valuta, kryptovaluta, digitale 
eiendeler, blockchain-eiendeler, digitaliserte aktiver, 
digitale tokens, krypto-tokens og utility tokens; 
tilveiebringelse av programvare for å legge til rette for 
pengeoverføringer, overføring av elektroniske midler, 
overføring av varer, betaling av regninger og overføring 
av midler mellom parter; elektroniske lagringstjenester; 
elektronisk lagring av virtuell valuta, digital valuta og 
kryptovaluta; tilveiebringelse av autentiseringstjenester 

ved bruk av blockchain-basert programvareteknologi 
for kryptovalutatransaksjoner. 

  Klasse 45   Autentiseringstjenester; tilveiebringelse av 
autentiseringstjenester for personlig 
identifiseringsinformasjon; online sosiale 
nettverkstjenester; online sosialt investeringsnettverk i 
form av online sosiale nettverkstjenester på 
investeringsområdet; tilveiebringelse av midlertidig bruk 
av online, ikke-nedlastbar programvare for sosiale 
nettverk på investeringsområdet; 
brukerverifiseringstjenester; 
identifikasjonsverifiseringstjenester; tilveiebringelse av 
et nettsted med informasjon om utvikling av 
personvern, sikkerhet, blockchain og distribuert 
hovedbokteknologi (ledger-teknologi), og lover om 
datastyring og -håndtering; rådgivning om oppfyllelse 
av lovkrav (compliance) relatert til digital valuta, virtuell 
valuta, kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-
eiendeler, digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-
tokens og utility tokens; online sosiale 
nettverkstjenester for investorer som tilbyr finansielle 
handler og utveksling av digital valuta, virtuell valuta, 
kryptovaluta, digitale eiendeler, blockchain-eiendeler, 
digitaliserte aktiver, digitale tokens, krypto-tokens og 
utility tokens; tilveiebringelse av 
brukerautentiseringstjenester; 
identitetsvalideringstjenester; tilveiebringelse av 
brukerautentiserings- og brukerverifiseringstjenester for 
betalingstransaksjoner; tilveiebringelse av 
brukerautentiseringstjenester som benytter teknologi 
for e-handelstransaksjoner, betaling og 
utvekslingstransaksjoner med digital valuta, og 
overføring av elektroniske obligasjoner. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316672 
(151) Reg.dato.: 2021.07.19 
(300) Søknadsprioritet 2021.06.26, EM, 018501886 
(210) Søknadsnr.: 202108709 
(220) Inndato: 2021.07.01 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.01 
(540) Gjengivelse av merket: 

JETSHOP GROUP 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Jetshop AB, Sten Sturegatan 44, 41252 GÖTEBORG, 
Sverige 

(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; e-handel programvare; e-handel 
dataprogramvare for å gjøre det mulig for brukere å 
gjennomføre elektroniske forretningstransaksjoner via 
et globalt datanettverk; programvare for handel via et 
globalt kommunikasjonsnettverk; programvare for e-
handel og e-betaling; dataprogramvare for bruk som 
applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API); 
datalagringsenheter; elektronisk lagret data; 
elektroniske databaser; databaser (elektroniske). 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; ledelse, 
organisering og administrasjon av foretak; 
forretningsledelse; forretningsadministrasjon; 
kontortjenester; konsultasjoner vedrørende PR; 
salgsfremmende tjenester; annonsering, markedsføring 
og salgfremmende tjenester; organisering, 
administrering og overvåkning av salg og 
salgsfremmende bonusprogrammer; markedsføring av 
andres varer og tjenester; annonsering med overføring 
av nettbasert publisitet for tredjepart gjennom 
elektroniske kommunikasjonsnettverk; 
informasjonstjenester vedrørende forretninger; 
forretningstilsyn; on-line annonsering på datanettverk; 
administrasjon av data-arkiver; datastyringstjenester; 
databehandling for innsamling av data til 
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forretningsformål; datastyrte behandlingstjenester av 
forretningsinformasjon; datastyrt databehandling; 
elektronisk databehandling; registrering, innsamling, 
renskrivning og utskrift, sammenstilling og 
systematisering av skriftlig kommunikasjon og data; 
sortering av data i databaser; innsamling av data; 
datainntasting og databehandling; administrasjon og 
samling av datastyrte databaser; demonstrasjon av 
varer og tjenester på elektronisk måte, også til fordel 
for såkalt teleshopping- og hjemmeshopping; 
arrangering av demonstrasjoner for reklameformål; 
informasjonstjenester for kommersiell salg; 
fremskaffelse av kommersiell informasjon; rådgivning 
og informasjon om kundeservice og produktstyring og 
priser på nettsteder i forbindelse med internettkjøp; 
tilveiebringelse av nettsteder og mobile plattformer med 
informasjon om shopping, detaljhandel, elektronisk 
handel og ordreoppfyllelse; tilveiebringelse av en online 
markedsplass for selgere og kjøpere av varer og 
tjenester;  elektroniske handelstjenester, nemlig 
levering av informasjon om produkter via 
telekommunikasjonsnettverk for reklame- og 
salgsformål; tjenester for forretningsrådgivning, 
informasjon og undersøkelse; presentasjon av varer på 
kommersielle medier, til salgsformål. 

  Klasse 36   Finansielle og monetære tjenester; finansiell 
planlegging og styring; forvaltning av bedriftsfond; 
finansforvaltning for foretak; finansinformasjon; 
finansiell vurdering; oppkjøp for finansielle 
investeringer; forvaltning av aksjeinvesteringer; 
finansstyring av aksjer i andre selskaper; 
finansinvesteringstjenester; finansiell 
investeringsrådgivning; forsikringstjenester; 
eiendomsmeglertjenester; automatiserte 
betalingstjenester; elektroniske 
handelsbetalingstjenester; elektroniske 
betalingstjenester; finansielle betalingstjenester; 
betaling av regninger for andre; kreditt- og 
debetkorttjenester; fremskaffelse av kredittfasiliteter; 
finansielle lånetjenester; veldedige tjenester i form av 
finansielle tjenester. 

  Klasse 38   Tilveiebringelse av tilgang til plattformer på Internett; 
tilveiebringelse av tilgang til plattformer og portaler på 
Internett; tilveiebringelse av tilgang til en e-
handelsplattform på Internett; telekommunikasjon; 
formidling av tilgang til databaser på Internett; tilby 
tilgang til elektroniske kommunikasjonsnettverk og 
elektroniske databaser; tilveiebringelse av tilgang til 
databaser; tilveiebringelse av tilgang til datanettverk og 
Internett; tilby tilgang til nettsteder på Internett. Digital 
dataoverføring; digitale overføringstjenester; digitale 
kommunikasjonstjenester; overføring av digital 
informasjon; digital dataoverføring via internett; 
overføring av informasjon via digitale nett; 
dataoverføring; elektronisk utveksling av data lagret i 
databaser som er tilgjengelige via 
telekommunikasjonsnettverk; overføring av data-, lyd-, 
video- og multimediafiler, inkludert nedlastbare filer og 
streamede filer over et globalt datanettverk. 

  Klasse 41   Billettinformasjonstjenester for fornøyelsesparker; 
billettsalgstjenester for fornøyelsesparker; organisering 
av workshops; arrangering og gjennomføring av 
konferanser og seminarer; arrangering og 
gjennomføring av prisutdelinger. 

  Klasse 42   Programmering av programvare for e-
handelsplattformer; utleie av programvare; installasjon, 
vedlikehold, reparasjon og vedlikehold av 
dataprogramvare; utvikling av dataprogramvare for 
logistikk, styring av distribusjonsnettverk og e-
forretningsportaler; plattformer for kunstig intelligens 
som programvare som en tjeneste [SaaS]; software 
som en tjeneste [SaaS]; konsulenttjenester innen 
programvare som en tjeneste [SaaS]; hosting av e-
handelsplattformer på internett; hosting-tjenester, 
programvare som en tjeneste og utleie av programvare; 
tekniske brukerautentiseringstjenester for e-
handelstransaksjoner; konstruksjon av 
internettplattform for elektronisk handel; hosting av e-
handelsplattformer på internett; plattformtjenester 

[PaaS]; bygge og vedlikeholde nettsteder; overvåking 
av datasystemer; design av nettsteder på internett; 
nettsidedesign; design og implementering av 
nettverkssider for andre; opprettelse og oppdatering av 
internettsider for andre; opprettelse og oppdatering av 
nettbutikker; design av databaser; datavarehus; 
datakonsulenttjenester; installasjon av datasoftware; 
design og utvikling av datamaskinvare og programvare; 
programvareutvikling; designtjenester; design og 
utvikling av dataprogramvare for logistikk; design og 
utvikling av dataprogramvare for logistikk, styring av 
distribusjonsnettverk og e-forretningsportaler; design 
og utvikling av dataprogramvare for import og styring 
av data; design og utvikling av dataprogramvare for 
avlesing, overføring og organisering av data; design og 
utvikling av programvare for utvikling av nettsider; 
design og utvikling av dataprogramvare for styring av 
distribusjonsnettverk; programmering av programvare 
for import og styring av data; programmering av 
programvare for utvikling av nettsteder. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316673 
(151) Reg.dato.: 2021.07.19 
(210) Søknadsnr.: 202108457 
(220) Inndato: 2021.06.28 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.28 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 N H LERUM AS, Postboks 159, 6851 SOGNDAL, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk 
mat og stoffer for medisinsk eller veterinær bruk, 
næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; plaster og forbindingsstoffer, 
materiale til tannplombering og til tannavtrykk; 
desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av 
skadedyr og insekter; fungicider, herbicider. 

  Klasse 21   Husholdnings- og kjøkkenredskaper samt beholdere; 
kokekar og bordservise, unntatt gafler, kniver og skjeer; 
kammer og svamper; børster, unntatt malepensler; 
materialer for børstebinding; artikler til 
rengjøringsformål; råglass eller halvfabrikata av glass, 
unntatt bygningsglass; glassvarer, porselen og 
keramikk. 

  Klasse 29   Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, 
tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker; geléer, 
syltetøy, kompotter; egg; melk, ost, smør, yoghurt og 
andre melkeprodukter; spiselige oljer og fett. 

  Klasse 30   Kaffe, te, kakao og kaffeerstatning; ris, pasta og 
nudler; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; 
brød, bakverk og konfektyrer; sjokolade; iskrem, sorbet 
og annen spiseis; sukker, honning, sirup; gjær, 
bakepulver; salt, smakstilsetninger, krydder, 
bearbeidete urter; eddik, sauser og andre 
smakstilsetninger; is [frossent vann]. 

  Klasse 31   Rå og ubearbeidede jordbruks-, havbruks-, 
hagebruks- og skogbruksprodukter; rå og ubearbeidet 
korn og frø; friske frukter og grønnsaker, friske urter; 
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naturlige planter og blomster; løk, frøplanter og 
plantefrø; levende dyr; næringsmidler til dyr; malt. 

  Klasse 32   Øl; ikke-alkoholholdige drikker; mineralvann og 
kullsyreholdig vann; fruktdrikker og fruktjuicer; sirup og 
andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av 
drikker. 

  Klasse 33   Alkoholholdige drikker, unntatt øl; alkoholholdige 
preparater for fremstilling av drikker. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bedriftsledelse, -
organisering og -administrasjon; kontortjenester; salg 
av varer som angitt i klassene 05, 21, 29, 30, 31, 32 og 
33. 

  Klasse 36   Finansielle tjenester, monetære tjenester og 
banktjenester; forsikringstjenester; forretninger med 
fast eiendom. 

  Klasse 39   Transportvirksomhet; innpakning og lagring av varer; 
organisering av reiser. 

  Klasse 40   Konservering av mat og drikke. 
  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 

underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter. 

  Klasse 43   Beverting og tilbringing av mat og drikke; midlertidig 
innlosjering. 

  Klasse 44   Medisinske tjenester; veterinære tjenester; hygienisk 
behandling og skjønnhetspleie for mennesker eller dyr; 
landbruks-, akvakultur-, hagebruks- og 
skogbrukstjenester. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316674 
(151) Reg.dato.: 2021.07.20 
(210) Søknadsnr.: 202108733 
(220) Inndato: 2021.07.03 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.03 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 BOBA AS, Postboks 27, 2688 LOM, Norge 

BOBILOM AS, Postboks 27, 2688 LOM, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 12   Campingbiler [feriebiler]. 
  Klasse 35   Detaljhandel med bobil- og campingutstyr. 
  Klasse 39   Utleie av bobiler. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 316675 
(151) Reg.dato.: 2021.07.20 
(300) Søknadsprioritet 2021.07.01, EM, 018504358 
(210) Søknadsnr.: 202108743 
(220) Inndato: 2021.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

Reen 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 REEN AS, Hammergata 24, 3264 LARVIK, Norge 
(740) Fullmektig: 

 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 
GÖTEBORG, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 7   Maskiner for avfallshåndtering og gjenvinning; 

Avfallshåndtering; Avfallshåndtering [maskiner]. 
  Klasse 9   Sensorer; Måle, oppdage, overvåke og kontrollere 

enheter relatert til avfallshåndtering; Nedlastbar 
programvare for bruk innen avfallshåndtering og 
gjenvinning. 

  Klasse 35   Kostprisanalyse vedrørende avfallshåndtering, 
fjerning, håndtering og gjenvinning; 
forretningsadministrasjon innen avfallshåndtering og 
gjenvinning; forretningsadministrasjon innen 
avfallshåndtering og gjenvinning. 

  Klasse 39   Innsamling av avfall; Lagring av avfall; Transport av 
avfall; Fjerning av avfall; Avfallshåndtering [transport]; 
Utleie av avfallshåndteringscontainere; Utleie av 
avfallsbeholdere; Innsamling av containere for 
avfallsmaterialer. 

  Klasse 40   Avfallshåndteringstjenester [resirkulering]; 
Avfallsbehandling; Avfallsbehandling; 
Avfallsdestruksjon; Avfallsforbrenning; 
Resirkuleringstjenester; Resirkulering av avfall; 
Avfallshåndtering [transformasjon]; Resirkulering og 
avfallshåndtering; Forbrenning og destruksjon av avfall; 
Levere informasjon knyttet til resirkulering av avfall; 
Informasjon, rådgivning og konsulenttjenester knyttet til 
resirkulering av avfall og søppel. 

  Klasse 42   Programvare som en tjeneste [SaaS] innen 
avfallshåndtering og gjenvinning; Plattform som en 
tjeneste [PaaS] innen avfallshåndtering og gjenvinning; 
Forskning knyttet til avfallsanalyse; Miljøovervåking av 
avfallslagringsområder; Miljøovervåking av 
avfallsbehandlingsområder; Design av utstyr for 
transport av avfall; Elektronisk overvåking av mengden 
avfall i avfallsbeholdere ved bruk av datamaskiner og 
sensorer [elektronisk datainnsamling]; Overvåking av 
avfallsmengde i avfallsbeholdere for å definere optimal 
tømmetid. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Reg.nr.: 316676 
(151) Reg.dato.: 2021.07.20 
(300) Søknadsprioritet 2021.07.01, EM, 018504363 
(210) Søknadsnr.: 202108744 
(220) Inndato: 2021.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 REEN AS, Hammergata 24, 3264 LARVIK, Norge 

(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 

GÖTEBORG, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7    Maskiner for avfallsha°ndtering og gjenvinning; 
Avfallsha°ndtering; Avfallsha°ndtering [maskiner]. 

  Klasse 9   Sensorer; Ma°le, oppdage, overva°ke og kontrollere 
enheter relatert til avfallsha°ndtering; Nedlastbar 
programvare for bruk innen avfallsha°ndtering og 
gjenvinning. 

  Klasse 35   Kostprisanalyse vedrørende avfallsha°ndtering, 
fjerning, ha°ndtering og gjenvinning; 
forretningsadministrasjon innen avfallsha°ndtering og 
gjenvinning; forretningsadministrasjon innen 
avfallsha°ndtering og gjenvinning. 

  Klasse 39   Innsamling av avfall; Lagring av avfall; Transport av 
avfall; Fjerning av avfall; Avfallsha°ndtering [transport]; 
Utleie av avfallsha°ndteringscontainere; Utleie av 
avfallsbeholdere; Innsamling av containere for 
avfallsmaterialer. 

  Klasse 40   Avfallsha°ndteringstjenester [resirkulering]; 
Avfallsbehandling; Avfallsbehandling; 
Avfallsdestruksjon; Avfallsforbrenning; 
Resirkuleringstjenester; Resirkulering av avfall; 
Avfallsha°ndtering [transformasjon]; Resirkulering og 
avfallsha°ndtering; Forbrenning og destruksjon av 
avfall; Levere informasjon knyttet til resirkulering av 
avfall; Informasjon, ra°dgivning og konsulenttjenester 
knyttet til resirkulering av avfall og søppel. 

  Klasse 42   Programvare som en tjeneste [SaaS] innen 
avfallsha°ndtering og gjenvinning; Plattform som en 
tjeneste [PaaS] innen avfallsha°ndtering og 
gjenvinning; Forskning knyttet til avfallsanalyse; 
Miljøoverva°king av avfallslagringsomra°der; 
Miljøoverva°king av avfallsbehandlingsomra°der; 
Design av utstyr for transport av avfall; Elektronisk 
overva°king av mengden avfall i avfallsbeholdere ved 
bruk av datamaskiner og sensorer [elektronisk 
datainnsamling]; Overva°king av avfallsmengde i 
avfallsbeholdere for a° definere optimal tømmetid. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 316677 
(151) Reg.dato.: 2021.07.20 
(210) Søknadsnr.: 202108699 
(220) Inndato: 2021.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

RISIKA 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Risika A/S, Kronprinsessegade 26B, 1306 
KØBENHAVN K, Danmark 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Programvare; applikasjonsprogramvare; programvare 
for risikodetektering; programvare for operativ 
risikostyring; kredittvurderingsprogramvare; 
programvare for overvåking, analyse, kontroll og drift 
av prosesser i den fysiske verden; dataprogramvare for 
bruk som applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (api); 
nedlastbar dataprogramvare for bruk som et 
appliksjonsprogrammeringsgrensesnitt (api);  
dataprogramvare for applikasjon- og 
databaseintegrering; programvare for datahåndtering; 
programvare for forretningsadministrasjon. 

  Klasse 35   Dataadministrasjon; datastyringstjenester; 
bedriftsrådgivningstjenester; rådgivningstjenester for 
forretningsledelse; forretningsundersøkelser og -
rådgivning; rådgivningstjenester innen 
virksomhetsanalyse; rådgivningstjeneste for 
forretningsledelse; rådgivningstjenester vedrørende 
risikostyring for bedrifter; forretningsmessig 
risikostyring; bedriftsledelse. 

  Klasse 36   Kredittrapportering; kredittopplysningsbyråer; 
utarbeidelse av kredittrapporter; finansielle 
verdivurderinger og kredittinformasjon; finansiell 
vurdering og fremskaffelse av kredittrapporter; 
kredittopplysningstjenester (rating); kredittvurdering; 
kredittrådgivningstjenester; rådgivningstjenester knyttet 
til håndtering av [finansiell] risiko; finansiell 
risikostyring; finansiell risikostyring. 

  Klasse 42   Software som en tjeneste [saas]; plattform som en 
tjeneste [paas]; dataprogramvareintegrering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316678 
(151) Reg.dato.: 2021.07.20 
(210) Søknadsnr.: 202108747 
(220) Inndato: 2021.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 STATKRAFT AS, Postboks 200  Lilleaker, 0216 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 
0104 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Nitrogen [kvelstoff]; hydrogen; ammoniakk; gjødsel. 
  Klasse 4   Hydrogengass for bruk som drivstoff; ammoniakk for 

bruk som drivstoff; elektrisk energi fra solenergi, 
vindkraft, vannkraft. 

  Klasse 37   Påfylling av hydrogengass for kjøretøyer, fly og skip; 
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påfylling av ammoniakk for kjøretøyer, fly og skip. 
  Klasse 39   Lagring, distribusjon, transport, skipstransport og 

levering av hydrogen, ammoniakk og gjødsel. 
  Klasse 40   Produksjon og generering av elektrisk energi fra vann-

, vind- og solkilder; produksjon og bearbeiding av 
hydrogen, ammoniakk og gjødsel. 

  Klasse 42   Gjennomføring av 
mulighetsstudier/gjennomførbarhetsstudier relatert til 
produksjon og distribusjon av hydrogen, ammoniakk og 
gjødsel ved bruk av fornybar energi; forskning innen 
energi og kjemi; utførelse av forsknings- og tekniske 
prosjektstudier i forbindelse med bruk av naturenergi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316679 
(151) Reg.dato.: 2021.07.20 
(210) Søknadsnr.: 202108749 
(220) Inndato: 2021.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 STATKRAFT AS, Postboks 200  Lilleaker, 0216 OSLO, 

Norge 
(740) Fullmektig: 

 PLOUGMANN VINGTOFT, Postboks 1003 Sentrum, 
0104 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Nitrogen [kvelstoff]; hydrogen; ammoniakk; gjødsel. 
  Klasse 4   Hydrogengass for bruk som drivstoff; ammoniakk for 

bruk som drivstoff; elektrisk energi fra solenergi, 
vindkraft, vannkraft. 

  Klasse 37   Påfylling av hydrogengass for kjøretøyer, fly og skip; 
påfylling av ammoniakk for kjøretøyer, fly og skip. 

  Klasse 39   Lagring, distribusjon, transport, skipstransport og 
levering av hydrogen, ammoniakk og gjødsel. 

  Klasse 40   Produksjon og generering av elektrisk energi fra vann-
, vind- og solkilder; produksjon og bearbeiding av 
hydrogen, ammoniakk og gjødsel. 

  Klasse 42   Gjennomføring av 
mulighetsstudier/gjennomførbarhetsstudier relatert til 
produksjon og distribusjon av hydrogen, ammoniakk og 
gjødsel ved bruk av fornybar energi; forskning innen 
energi og kjemi; utførelse av forsknings- og tekniske 
prosjektstudier i forbindelse med bruk av naturenergi. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316680 
(151) Reg.dato.: 2021.07.20 
(210) Søknadsnr.: 202108480 
(220) Inndato: 2021.06.30 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

BARENTS BLUE 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Horisont Energi AS, Grenseveien 21, 4313 SANDNES, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 BRANN AB, Box 3690, 10359 STOCKHOLM, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 1   Ammoniakk; hydrogen; ammoniakk til gjødsel. 
  Klasse 4   Ammoniakk til brensel; drivstoff. 

  Klasse 39   Lagring av karbon; utleie av lagringsplass, 
lagringsanlegg. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316681 
(151) Reg.dato.: 2021.07.20 
(210) Søknadsnr.: 202108726 
(220) Inndato: 2021.07.02 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Lemon Inc., P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus 

Way, 802 West Bay Road, KY11205 GRAND 
CAYMAN, Cayman-øyene 

(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   Dataprogramvare; applikasjonsprogramvare; 
applikasjonsprogramvare for smarttelefoner; 
applikasjoner, nedlastbare; nedlastbar programvare for 
nettskytjenester; dataoperativprogramvare; 
kommunikasjonsprogramvare; 
kommunikasjonsprogramvare for tilkobling av brukere 
av datanettverk; dataprogramvare for databasestyring; 
dataprogramvare for forretningsformål; programvare for 
nettskybasert databehandling; dataprogramvare for 
innsamling, redigering, modifisering, organisering, 
synkronisering, integrering, overvåking, overføring, 
lagring og deling av data og informasjon; 
dataprogrammer for data-, stasjonær- og 
applikasjonsstrømming;  dataprogrammer for 
dataoverføring og -migrasjon; dataprogramvare for 
databeskyttelse og datasikkerhet; dataprogramvare for 
databasestyring; dataprogrammer for forbedring av 
databaseytelse; programvare for 
virksomhetsetterretning; programvare for 
forretningsanalyse for å samle inn og analysere data 
for å lette forretningsbeslutninger; dataprogramvare for 
bruk i stor dataanalyse; dataprogramvare for 
videostreaming og for høyhastighetsformatering og 
prosessering av lyd- og videostrømmer; 
dataprogramvare for distribusjon av live og on-demand 
videoinnhold; spillprogramvare; programvare for 
spillmotorer; dataprogramvare for å administrere, koble 
til og drive Internett av Things (IOT) på elektroniske 
enheter; dataprogramvareutviklingsverktøy; 
programvareutviklingskit (SDK); datamaskinvarer 
(hardware); nettbrett; periferienhet tilpasset for bruk 
med datamaskiner. 

  Klasse 35   Reklamevirksomhet; forretningsadministrasjon, -
organisering og -administrasjon; kontortjenester; 
forretningsrådgivning; forretningsrådgivning innen 
informasjonsteknologi (IT) og nettsky; 
forretningsrådgivning innen bedriftsarkitektur; 
rådgivning vedrørende risikostyring (forretning); 
kompilering og systematisering av informasjon inn i 
databaser; administrasjon av data-arkiver; 
administrasjon av forretningsdokumenter; analyse av 
forretningsdata; databehandling; 
administrasjonstjenester for handelsmesser; 
gjennomføre og arrangere messeutstillinger innen 
teknologi, nettskytjenester, webtjenester, programvare, 
programvare som en tjeneste (SaaS), kunstig 
intelligens, programvareutvikling, spillutvikling, 
databaser, databehandling og analyse, datalagring, 
dataarkivering, data- og informasjonssikkerhet, 
nettverk, mobil databehandling og Internett av Things 
(IoT); datastyrt online bestilling med utviklerverktøy og 
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nettsky-programvare og -tjenester;  tilveiebringelse av 
online markedsplass for kjøpere og selgere av varer og 
tjenester; katalogtjenester for domenenavn; 
transkripsjonstjenester for telefonmøter og beskjeder. 

  Klasse 38   Telekommunikasjonstjenester; elektronisk overføring 
av data; streaming av data; streaming av 
programvareapplikasjoner; tilveiebringelse av data-
strømmekapasitet til andre; strømming av lyd- og 
videomateriale på internett; Video-on-demand 
overføringstjenester; kringkastingstjenester; 
tilveiebringe tilgang til telekommunikasjonsnettverk; 
tilveiebringelse av flerbruker tilgang til et globalt data-
informasjonsnettverk for overføring og sprdning av et 
bredt utvalg av informasjon; tilveiebringe brukertilgang 
til dataprogrammer i datanettverk; tilveiebringe tilgang 
til fjernstyrte operativsystemer og dataprogrammer via 
internett; tilveiebringe tilgang til skybaserte 
databehandlingsressurser og lagring; tilveiebringe 
tilgang til databaser; tilveiebringe virtuelle private 
nettverk (VNP)-tjenester; telefonisk kommunikasjon; 
kommunikasjonstjenester innen rikstelefoni; VoIP-
kommunikasjonstjenester; nettkonferansetjenester; 
telefonsentraltjenester; tilveiebringe 
stemmechattjenester; tilveiebringe praterom på 
internett; budtjenester (for post og telegraf); 
tilveiebringe online forum for overføring av meldinger 
mellom datamaskinbrukere; samtaleopptakstjenester; 
telekommunikasjonsrådgivning. 

  Klasse 41   Undervisning; opplæring; underholdningsvirksomhet; 
utdanningstjenester, nemlig gjennomføring av 
seminarer, klasser, workshops og konferanser innen 
teknologi, nettskytjenester, webtjenester, programvare, 
programvare som en tjeneste (SaaS), kunstig 
intelligens, programvareutvikling, spillutvikling, 
databaser, databehandling og analyse , datalagring, 
datavarehus, dataarkivering, data- og 
informasjonssikkerhet, nettverk, mobil databehandling 
og tingenes internett (IoT); online tidsskrifter, nemlig 
blogger med informasjon innen teknologiene, 
nettskytjenester, webtjenester, programvare, 
programvare som en tjeneste (SaaS), kunstig 
intelligens, programvareutvikling, spillutvikling, 
databaser, databehandling og analyse, datalagring, 
datavarehus, dataarkivering, data- og 
informasjonssikkerhet, nettverk, mobil databehandling 
og Internett av Things [IoT]. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og utvikling relatert dertil; industrianalysetjenester, 
industriforskning og industridesign; kvalitetskontroll og 
autentiseringstjenester; design og utvikling av 
datamaskinvare og programvare; nettskytjenester; IT-
tjenester; konsultasjonstjenester relatert til design, 
utvikling og bruk av datamaskinvare og -programvare; 
programmering for datamaskiner; datatekniske 
tjenester; design av datamaskiner; forskning på 
datamaskiner; konsulenttjenester innen 
dataprogramvare; tilveiebringe teknisk rådgivning 
knyttet til datamaskin- og programvare; rådgivning og 
konsulenttjenester knyttet til design og utvikling av 
datamaskinvare; rådgivningstjenester innen 
datateknologi; applikasjonstjeneste leverandør 
tjenester, nemlig hosting av dataprogramvare 
applikasjoner og databaser for andre; software som en 
tjeneste [SaaS]; software som en tjeneste [SaaS] 
omfattende programvareutviklingskit (SDK); elektronisk 
datalagring. 

  Klasse 45   Online sosiale nettverksbyggingstjenester; 
domenenavnregistreringstjenester, nemlig koordinering 
av registreringen av domenenavn for identifikasjon av 
brukere og internettprotokolladresser på internett; 
tilveiebringelse av online datamaskindatabase innen 
registrering av domenenavn. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 316682 
(151) Reg.dato.: 2021.07.20 
(210) Søknadsnr.: 202106912 
(220) Inndato: 2021.05.27 
(180) Registreringen utløper: 2031.05.27 
(540) Gjengivelse av merket: 

FOMO 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 FOMO WORKS AS, Grenseveien 21, 4313 SANDNES, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; 
kontortjenester; sekretær- og resepsjonstjenester; 
administrative tjenester; forretningsadministrasjon, 
inkludert formidlingstjenester for kjøp av produkter og 
tjenester fra tredjeparter; utleie av kontormaskiner og 
apparater; regnskapstjenester. 

  Klasse 36   Utleie av kontorer; utleie av boliger; utleie av etasjer 
(boliger); forvaltning av fast eiendom; meglervirksomhet 
for fast eiendom; eiendomsformidling; forvaltning av 
hus for utleie; finansiell forvaltning; kapitalinvesteringer; 
finansiell evaluering (forsikring, bank, fast eiendom); 
eiendomsvurderinger; finansieringstjenester; finansielle 
analyser; finansiell rådgivning; finansiell informasjon; 
finansiell virksomhet; forsikringsvirksomhet; 
meglingvirksomhet; leasing av fast eiendom;  
økonomisk utvikling av fast eiendom gjennom 
opprettelse av økonomiske modeller og 
utleiekonsepter; boligformidling. 

  Klasse 41   Utdannelse, underholdning, sportslige og kulturelle 
aktiviteter; planlegging, organisering, arrangerende og 
booking av alle typer av underholdning, sport, idrett og 
kulturelle arrangementer; nattklubbvirksomhet; 
organisering og gjennomføring av workshops og 
opplæringspakker; organisering og gjennomføring av 
møter og konferanser. 

  Klasse 43   Bevertning og tilbringing av mat og drikke; 
restauranter; kafeer; snackbarer; utleie av stoler, bord, 
duker og glass; utleie av møte- og konferanserom; 
utleie av utstillingsplass ; midlertidig innlosjering; utleie 
av transportable bygninger; utleie og reservering av 
midlertidig innkvartering. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316683 
(151) Reg.dato.: 2021.07.20 
(210) Søknadsnr.: 202109141 
(220) Inndato: 2021.07.13 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

Arctic Thinking 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 ARCTIC NORWAY CONVENTION BUREAU SA, c/o 
Trude PettersenL Seppalas veg 3, 9013 TROMSØ, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 35   Markedsføring av arrangementer; markedsføring av 

særlige arrangementer; organisering av arrangementer 
for kommersielle og reklameformål; organisering av 
utstillinger og arrangementer med kommersielle eller 
reklamemessige formål; organisering av 
arrangementer, utstillinger, messer og show for 
kommersielle og reklameformål; organisering og 
ledelse av varemesser, arrangementer og utstillinger 
med kommersielle eller reklameformål; organisering av 
arrangementer, utstillinger, messer og show for 
kommersielle, salgsfremmende og reklameformål; 
arrangering og ledelse av reklamearrangementer; 
markedsføring av sportskonkurranser og 
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sportsarrangementer; arrangering og gjennomføring av 
markedsføringsarrangementer; forberedelse og ledelse 
av promoterings- og markedsføringsarrangementer; 
markedsføringstjenester i tilknytning til e-
sportsarrangementer; fremming av salg av andres 
varer og tjenester  gjennom 
markedsføringarrangementer; rådgivningstjenester 
vedrørende salgsfremmende aktiviteter; markedsføring 
og salgsfremmende aktiviteter vedrørende 
forretningsadministrasjon og bedriftsledelse; 
markedsføring av varer og tjenester for andre ved å 
tilby sponsorer å knytte egne varer og tjenester til 
idrettsaktiviteter; reklame innen turisme og reiseliv; 
reklametjenester relatert til reiselivsbransjen. 

  Klasse 38   Telekonferanse- og videokonferansetjenester; 
tilveiebringe fasiliteter og utstyr for videokonferanser. 

  Klasse 39   Arrangement av transport; transporttjenester i 
forbindelse med arrangementer; reservasjon av 
transport for arrangementer innen idrett, forskning, 
politikk og kultur; tilrettelegging av reiser, utflukter og 
cruise; tilrettelegging av ekskursjoner som del av 
pakketurer; tilrettelegging og bestilling av reiser for 
pakketurer; tilrettelegging av bilutleie som del av 
pakketurer; tilrettelegging av fly- og sjøreiser for 
pakketurer; tilrettelegging og bestilling av reiser, 
utflukter og cruise; tilrettelegging og bestilling av reiser 
for forretnings- eller fritidsformål; tilrettelegging for 
utleie av biler, båter og andre kjøretøy; tilrettelegging til 
transport av varer og passasjerer på land eller til havs; 
planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser; 
planlegging, tilrettelegging og bestilling av reiser via 
elektroniske midler; tilveiebringelse av vannkjøretøy, 
bakkekjøretøy og luftfartøy for bruk innen transport og 
tilrettelegging av utleie; tilrettelegging av transport; 
tilrettelegging av dagsturer; informasjonstjenester i 
forbindelse med transportmetoder; tilrettelegging av 
transporttjenester; tilrettelegging og bestilling av 
dagsturer; tilrettelegging og bestilling av utflukter; 
tilrettelegging og bestilling av reiser; tilrettelegging og 
bestilling av sightseeingturer; tilrettelegging av reiser og 
cruise; tilrettelegging av ekskursjoner for turister; 
tilrettelegging av reiser for pakketurer; tilveiebringelse 
av transport- og reiseinformasjon. 

  Klasse 41   Organisering av underholdning og kulturelle 
arrangementer; organisering av arrangementer for 
kulturelle formål; organisering av arrangementer for 
underholdningsformål; organisering av arrangementer 
for kultur-, underholdnings- og sportsformål; billett- og 
arrangementbookingstjenester; lydteknikertjenester for 
arrangementer; videoredigeringstjenester for 
arrangementer; lysteknikertjenester for arrangementer; 
billettreservasjon for kulturelle arrangementer; ledelse 
av arrangementer for sportsklubber; arrangering og 
ledelse av pedagogiske arrangementer; booking av 
seter for kulturelle arrangementer; booking av 
sportspersonligheter for arrangementer 
(promotørtjenester); booking av opptredende artister for 
arrangementer (promotørtjenester); billettreservasjons- 
og bookingtjenester for kulturelle arrangementer; 
organisering og tilrettelegging av musikkarrangementer 
og andre kulturelle og artistiske arrangementer; 
organisering, produksjon og presentasjon av 
arrangementer for utdannings-, kultur- eller 
underholdningsformål; organisering av arrangementer 
innen utdanning, underholdning, idrett og kultur; 
billettreservering og bookingtjenester for utdanning, 
underholdning og sportsaktiviteter og arrangementer; 
billettreservasjons- og bookingtjenester for 
underholdningsarrangementer; billettreservasjons- og 
bookingtjenester for sportsarrangementer; 
tilrettelegging og utførelse av arrangementer innen 
idrett og kultur; reservasjonstjenester for 
arrangementer innen idrett, forskning og kultur; 
billettreservasjons- og bookingtjenester for teatershow; 
billettreservasjons- og bookingtjenester for 
musikkonserter; utførelse av arrangementer innen 
underholdning, kultur, utdanning og direktesendt idrett, 
samt underholdnings- og kulturaktiviteter; 
billettreservasjon- og bestillingstjenester for 

arrangementer innen underholdning, idrett og kultur; 
billettreservasjons- og bookingtjenester for rekreasjons- 
og fritidsarrangementer; bookingtjenester for 
underholdning; tilrettelegging av filmarrangementer, 
direktesendte musikkarrangementer, samt kultur- og 
idrettsarrangementer; tilrettelegging av 
filmarrangementer, musikkarrangementer, kultur- og 
idrettsarrangementer, samt direktesendte 
underholdningsarrangementer; utdanning og opplæring 
innen musikk og underholdning; utleietjenester 
vedrørende utstyr og fasiliteter for utdanning, 
underholdning, sport og kultur; organisering av kultur- 
og kunstarrangementer; tilveiebringelse av fasiliteter for 
fysisk utdanning, spill og idrett; organisering av 
konkurranser innen utdanning, underholdning, kultur og 
idrett; organisering av møter innen underholdning; 
organisering av konkurranser [utdanning eller 
underholdning]; organisering av konkurranser for 
utdanning eller underholdning; organisering av 
underholdning; organisering, produksjon, presentasjon 
og utførelse av musikkonserter, festivaler, turer og 
andre musikalske og kulturelle forestillinger, 
arrangementer og aktiviteter; organisering av utflukter 
for underholdning; organisering av underholdning for 
bursdagsfester; organisering av konferanser 
vedrørende underholdning; organisering av kulturelle 
arrangement; organisering av utstillinger for kulturelle 
og utdannelsesformål; organisering av forestillinger for 
kulturelle formål; organisering av kulturelle aktiviteter 
for sommerleirer; organisering av idrettsarrangementer; 
organisering av idrettsarrangementer og -konkurranser; 
tilrettelegging og utførelse av aktiviteter innen 
underholdning, idrett og kultur; tilrettelegging og 
utførelse av konferanser og kongresser; tilrettelegging, 
utførelse og organisering av kongresser; tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konferanser; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; 
tilrettelegging og utførelse av konferanser og 
seminarer; tilrettelegging og utførelse av utstillinger for 
underholdningsformål; tilrettelegging av 
prisutdelingseremonier og gallaaftener for 
underholdningsformål; tilrettelegging og utførelse av 
møter innen utdanningssektoren; tilrettelegging og 
utførelse av seminarer og arbeidsgrupper [opplæring]; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av 
arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging, utførelse og 
organisering av vitenskapelige konferanser; 
tilrettelegging, utførelse og organisering av akademiske 
seminarer; tilrettelegging og utførelse av konferanser, 
kongresser og vitenskapelige konferanser; 
tilrettelegging og utførelse av arbeidsgrupper, 
opplæringsprogrammer, seminarer og konferanser; 
tilrettelegging og utførelse av seminarer, kongresser og 
vitenskapelige konferanser; tilrettelegging og utførelse 
av akademiske seminarer, konferanser og kongresser; 
tilrettelegging og utførelse av vitenskapelige 
konferanser og arbeidsgrupper [opplæring]; 
tilrettelegging og utførelse av konferanser og utstillinger 
for kulturelle eller utdanningsformål; tilrettelegging og 
utførelse av konferanser, kongresser, vitenskapelige 
konferanser og seminarer; tilrettelegging og utførelse 
av konferanser, kongresser, seminarer og 
arbeidsgrupper [opplæring]; tilrettelegging og utførelse 
av seminarer, konferanser, opplæringskurs og annen 
opplæring; tilrettelegging av utstillinger, kongresser, 
seminarer og konferanser for kulturelle og 
underholdningsformål; tilrettelegging og utførelse av 
seminarer, konferanser og utstillinger for kulturelle eller 
utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av 
konferanser, konvensjoner og utstillinger for kulturelle 
eller utdanningsformål; tilrettelegging og utførelse av 
akademiske seminarer, konferanser, kongresser, 
seminarer, vitenskapelige konferanser og 
opplæringsgrupper; tilrettelegging og utførelse av 
seminarer, arbeidsgrupper [utdanning], kongresser, 
akademiske seminarer, fjernundervisningskurs og 
utstillinger for kulturelle formål; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av konferanser; rådgivnings- 
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og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av konserter; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av kongresser; 
rådgivnings- og informasjonstjenester i forbindelse med 
tilrettelegging, utførelse og organisering av 
vitenskapelige konferanser; rådgivnings- og 
informasjonstjenester i forbindelse med tilrettelegging, 
utførelse og organisering av arbeidsgrupper 
[opplæring]; rådgivnings- og informasjonstjenester i 
forbindelse med tilrettelegging, utførelse og 
organisering av akademiske seminarer; rådgivnings- og 
informasjonstjenester vedrørende arrangering, ledelse 
og organisering av workshoper; arrangering og ledelse 
av utdanningskonferanser; utførelse av 
utdanningskonferanser; ledelse av seminarer og 
kongresser; organisering av seminarer og konferanser; 
arrangering og ledelse av konferanser, 
utdanningsmesser, forelesninger, seminarer og 
arbeidsgrupper; arrangering og ledelse av konferanser 
og seminarer; ledelse av kurs, seminarer og 
workshoper; organisering og ledelse av konferanser; 
organisering og ledelse av seminarer; arrangering og 
ledelse av kommersielle, handels- og 
forretningskonferanser; arrangering og ledelse av 
underholdningsaktiviteter; arrangering og ledelse av 
underholdningsarrangementer; arrangering og ledelse 
av møter innen underholdning; ledelse av kongresser 
for underholdningsformål; arrangering og ledelse av 
vinsmakingsarrangementer for underholdningsformål; 
arrangering av konkurranser for underholdningsformål; 
arrangering av kongresser for underholdningsformål; 
arrangering og ledelse av konkurranser; arrangering og 
ledelse av sportskonkurranser; arrangering og ledelse 
av sportsarrangementer; arrangering og ledelse av 
kulturelle aktiviteter; arrangering, ledelse og 
organisering av symposier; organisering og utførelse av 
konferanser, kongresser, konserter, vitenskapelige 
konferanser, seminarer, opplæringskurs, skoleklasser 
og forelesninger; tilveiebringelse av 
opplæringsfasiliteter. 

  Klasse 43   Utleie av rom for offisielle arrangementer; 
tilrettelegging og tilveiebringelse av midlertidig 
overnatting; tilveiebringe fasiliteter for banketter og 
offisielle arrangementer for spesielle anledninger; 
tilveiebringelse av fasiliteter for banketter og offisielle 
arrangementer for spesielle anledninger; catering av 
mat og drikke for banketter; cateringtjenester 
spesialiserte innenfor håndskjæring av skinke for 
messer, prøvesmakninger og offentlige arrangementer; 
tilveiebringe cateringtjenester for mat og drikke for 
utstillingsfasiliteter; tilveiebringe cateringtjenester for 
mat og drikke for konferansefasiliteter; tilveiebringelse 
av cateringtjenester for mat og drikke for 
utstillingsfasiliteter; tilveiebringelse av cateringtjenester 
for mat og drikke for messe- og utstillingsfasiliteter; 
tilveiebringelse av konferansefasiliteter; tilveiebringelse 
av konferanserom; tilveiebringelse av bartjenester; 
tilveiebringelse av konvensjonfasiliteter; tilveiebringelse 
av hotellovernatting; tilveiebringelse av 
restauranttjenester; tilveiebringelse av hotell- og 
motelltjenester; tilveiebringelse av 
handelsmessefasiliteter [losji]; tilveiebringelse av 
konferanse-, utstillings-, og møtefasiliteter; tilveiebringe 
konferanse-, utstillings- og møtefasiliteter; tilveiebringe 
konferanserom; tilveiebringe konferansefasiliteter; 
utleie av konferanserom; utleie av møbler for 
konferanser; fremskaffelse av konferansefasiliteter; 
tilveiebringelse av fasiliteter for messer og utstillinger; 
tilveiebringelse av fasiliteter for utstillinger og 
konferanser; utleie av rom for å holde tilstelninger, 
konferanser, konvensjoner, utstillinger , seminarer og 
møter. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 316684 
(151) Reg.dato.: 2021.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202108728 
(220) Inndato: 2021.07.02 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

SafeDerm 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SOFTOX SOLUTIONS AS, Østensjøveien 19, 0661 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Ansikts- og kroppskremer; ansiktsgeleer; 

ansiktskremer (ikke-medisinsk); ansiktskremer for 
kosmetisk bruk; ansiktsoljer; ansiktsrensere; 
ansiktsrensere [kosmetisk]; ansiktsserum for kosmetisk 
bruk; ansiktsskrubber (ikke-medisinsk); 
babypleieprodukter (ikke-medisinsk); bade- og dusjoljer 
[ikke-medisinske]; dermatologiske kremer [ikke 
medisinsk]; engangsservietter impregnert med 
kjemikalier til rengjøring eller kjemiske blandinger for 
personlig hygiene; etterbarberingsmidler; 
etterbarberingsvann; etterbehandlingsmidler for skinn; 
flytende badesåpe; flytende såpe brukt i fotbad; 
flytende såpe for klesvask; flytende såpe for 
kroppsvask; flytende såpe til fotbad; flytende såper; 
flytende såper for hender og ansikt; flytende såper for 
hender, ansikt og kropp; fotbalsam (ikke-medisinsk); 
fotpleiepreparater (ikke-medisinske); fotskrubb; fuktige 
papirhåndklær impregnert med en kosmetisk lotion; 
fuktighetsgivende preparater; håndgeler; 
håndrensprodukter; hårbevarende preparater for 
kosmetisk bruk; hårbeskyttelsesgeler; 
hårbehandlingspreparater; hudbalsam (ikke medisinsk); 
hud-, øye- og neglepleiepreparater; hudkrem; 
hudoppfriskende midler; hudpleieoljer [ikke-medisinsk]; 
hudpleieprodukter for dyr; hudrensende lotion; ikke-
medisinsk sjampo; ikke-medisinske antiperspiranter; 
ikke-medisinske dusjoljer; ikke-medisinske 
dyresjampoer; ikke-medisinske fotbad; ikke-medisinske 
fotpleiemidler; ikke-medisinske hudrensemidler; ikke-
medisinske hudserumer; ikke-medisinske pleiemidler, 
utenom vasking av dyr; ikke-medisinske preparater for 
hodebunnbehandling; ikkemedisinske preparater for 
lindring av solbrenthet; ikke-medisinske preparater for 
lindring av solbrenthet; ikke-medisinske preparater for 
pleie av hud, hår og hodebunn; ikke-medisinske 
rensende kremer; ikke-medisinske salver for 
forebygging og behandling av solbrenthet; 
ikkemedisinske salver og hudkremer for bleieutslett; 
ikke-medisinske skjønnhetspreparater; kosmetikk for 
personlig bruk; kosmetikk for skjønnhetspleie; 
kosmetiske kremer og hudkremer; kosmetiske oljer for 
huden; kosmetiske preparater for behandling av tørr 
hud; kosmetiske preparater for hår og hodebunn; 
kosmetiske preparater for hudpleie; kosmetiske 
preparater for hudfornyelse; kosmetiske preparater for 
hudpleie og hudbehandling; kosmetiske preparater for 
kroppspleie; kosmetiske preparater for munn- og 
tannpleie; munnpleiepreparater [ikkemedisinsk]; 
munnskyll; munnspray; munnspray (ikke-medisinsk); 
munnsprayer, ikke til medisinsk bruk; munnvann, ikke 
for medisinsk bruk; mykgjørende og lindrende 
hudpleiemiddel [ikke-medisinsk]; mykgjørende og 
lindrende hudpreparater; mykgjørende rensemiddel 
[kosmetisk]; neglebalsamer; nøytraliserende 
hårpreparater; nøytraliserende middel for lepper; 
nøytraliseringsmidler for håret; øyepleieprodukter, ikke-
medisinske.  

  Klasse 5   Aknebehandlingspreparater; antibakterielle 
ansiktsrenser; antibakterielle aknepreparater; 
antibakterielle håndkremer; antibakterielle geleer; 
antibakterielle substanser for medisinske formål; 
antibakterielle våtservietter; antimikrobielle 
ansiktsvasker; antimikrobielle håndvaskemidler; 
antimikrobielle midler til dermatologisk bruk; 
antimikrobielle munnskyll; antimikrobielle preparater; 
antimikrobisk håndvask; antimikrobiske midler for 
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dermatologisk bruk; antimikrobiske preparater for å 
hemme mikrobiologisk nedbryting; badebehandling for 
dyr [preparater]; bakteriebekjempende rensemidler; 
bakteriedrepende midler; bakteriedrepende preparater 
[annet enn såpe]; bakteriepreparater for medisinsk og 
veterinær bruk; bakteriepreparater for veterinære 
formål; desinfeksjonsmidler til veterinær bruk; 
desinfeksjonsmidler til husholdningsbruk; 
desinfeksjonsmidler og antiseptika; desinfeksjonsmidler 
til medisinsk bruk; desinfiseringsmidler for 
husholdningsbruk; desinfiseringsmidler for bruk på 
sykehus; fotsoppreparater; hudpleiemidler til medisinsk 
bruk; hudpleieoljer [medisinske]; hygieniske preparater 
for medisinske formål; hygieniske preparater for 
veterinær bruk; hygieniske preparater for veterinære 
formål; luftfriskersprayer; luftrensemidler; 
luftrensemidler; luktfjerningsmidler; luktnøytraliserende 
preparater for klær og tekstiler; munnhulerensemidler; 
munnpleiepreparater [medisinske]; munnskyll 
[gurglevann] for medisinske formål; nesespray; 
neseskyllinger; nesedråper/nesespray; øredråper; 
øyedråper; øyebadevann, medisinsk; øyevann; 
soppdrepende soppmidler; tannskyllemiddel; 
tøyluktfjernere; universale desinfeksjonsmidler; 
universale desinfeksjons- og luktfjerningsmidler; 
universale medisinske antibiotiske kremer; universale 
medisinske mentolsalver; universale medisinske 
smertestillende balsamer; vortefjerningspreparater. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316685 
(151) Reg.dato.: 2021.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202108764 
(220) Inndato: 2021.07.05 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.05 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ECOONLINE AS, Grev Wedels gate 1, 3111 

TØNSBERG, Norge 
(740) Fullmektig: 

 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 
OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 42   Teknologiske tjenester; software som en tjeneste 

[saas]; utleie av dataprogrammer. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 

(111) Reg.nr.: 316686 
(151) Reg.dato.: 2021.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202109003 
(220) Inndato: 2021.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 FJELLFLYT AS, Sætavegen 58, 2680 VÅGÅ, Norge 

(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 9   E-bøker; elektroniske magasiner; podkaster; 
nedlastbare podkaster; video podkaster; digitale 
opptak; nedlastbart undervisningsmateriell; 
medieinnhold. 

  Klasse 16   Undervisnings- og instruksjonsmateriell; bøker; 
tidsskrifter; magasiner [tidsskrifter]; motivasjonskort. 

  Klasse 35   Bistand ved forretningsledelse; kontortjenester; 
rådgivning for forretningsledelse; rådgivning av 
forretningsplanlegging; bedriftsrådgivning vedrørende 
strategisk markedsføring; rådgivning vedrørende 
markedsføringsledelse; bedriftsnettverksbygging. 

  Klasse 41   Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; 
underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle 
aktiviteter; utarbeidelse [skriving] av pedagogisk 
innhold for podkaster; coaching; ledelse av kurs, 
seminarer og workshoper; organisering av kurs med 
bruk av fjernundervisningsmetoder; utgivelse av 
magasiner; publisering av elektroniske magasiner; 
publisering av podkaster; utdanningskurs med 
innkvartering; utdanningskurs med innkvartering 
vedrørende fjellvandring; opplæringskurs med 
innkvartering; tilrettelegging og utførelse av seminarer, 
konferanser, opplæringskurs og annen opplæring. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316687 
(151) Reg.dato.: 2021.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202109008 
(220) Inndato: 2021.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

LIVID 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Livid Jeans AS, Prinsens Gate 18, 0152 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 

 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 18   Lær og lærimitasjoner; skinn og huder; kofferter og 

reisevesker; lærvesker; bager; ryggsekker; 
rumpetasker; sekker av lær for pakking; kortmapper; 
kredittkortholdere; tøyvesker; bærenett; strandvesker 
og strandbager; myntpunger; nøkkeletuier; 
lommebøker; paraplyer og parasoller; belter; 
dokumentmapper; vesker til alle formål; kosmetikk- og 
sminkepunger solgt tomme; toalettmapper solgt 
tomme. 

  Klasse 25   Klær, fottøy, hodeplagg. 
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  Klasse 35   Salg (detaljhandel) av klær, fottøy, hodeplagg, lær og 
lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og 
reisevesker, lærvesker, bager, ryggsekker, 
rumpetasker, sekker av lær for pakking, kortmapper, 
kredittkortholdere, tøyvesker, bærenett, strandvesker, 
strandbager, myntpunger, nøkkeletuier, lommebøker, 
paraplyer, parasoller, belter, dokumentmapper, vesker 
til alle formål, kosmetikk- og sminkepunger solgt 
tomme, toalettmapper solgt tomme; salg (engros) av 
klær, fottøy, hodeplagg, lær og lærimitasjoner, skinn og 
huder, kofferter og reisevesker, lærvesker, bager, 
ryggsekker, rumpetasker, sekker av lær for pakking, 
kortmapper, kredittkortholdere, tøyvesker, bærenett, 
strandvesker, strandbager, myntpunger, nøkkeletuier, 
lommebøker, paraplyer, parasoller, belter, 
dokumentmapper, vesker til alle formål, kosmetikk- og 
sminkepunger solgt tomme, toalettmapper solgt 
tomme. 

  Klasse 37   Reparasjon av klær, fottøy, hodeplagg, lær og 
lærimitasjoner, skinn og huder, kofferter og 
reisevesker, lærvesker, bager, ryggsekker, 
rumpetasker, sekker av lær for pakking, kortmapper, 
kredittkortholdere, tøyvesker, bærenett, strandvesker, 
strandbager, myntpunger, nøkkeletuier, lommebøker, 
paraplyer, parasoller, belter, dokumentmapper, vesker 
til alle formål, kosmetikk- og sminkepunger solgt 
tomme, toalettmapper solgt tomme; 
skreddervirksomhet (reparasjon). 

  Klasse 40   Behandling av tekstiler; behandling og 
overflatebehandling av ull; farging av tekstiler; 
fremskaffelse av informasjon i forbindelse med 
behandling eller bearbeiding av tøy, klær eller pels; 
omsying av klær; resirkulering av klær; skreddersøm 
[produksjon på bestilling]; skreddervirksomhet. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316688 
(151) Reg.dato.: 2021.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202104339 
(220) Inndato: 2021.03.29 
(180) Registreringen utløper: 2031.03.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Vendanor AS, Grandevegen 13, 6783 STRYN, Norge 

(740) Fullmektig: 
 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Maskiner for transport av gjenstander returnert for 
gjenbruk eller resirkulering, herunder men ikke 
begrenset til gassflasker og gassbeholdere; maskiner 
for mottak og lagring av gjenstander returnert for 

gjenbruk eller resirkulering, herunder men ikke 
begrenset til gassflasker og gassbeholdere; 
returmaskiner, nemlig automatiserte maskiner for 
aksept og identifisering av materialegenskaper og pant 
eller annen belønningsverdi av gjenstander returnert for 
gjenbruk eller resirkulering, herunder men ikke 
begrenset til gassflasker og gassbeholdere; 
returautomater; elektronisk styrte apparater for 
gjenkjenning eller identifisering av gjenstander returnert 
for gjenbruk eller resirkulering, herunder men ikke 
begrenset til gassflasker og gassbeholdere, ved farger, 
materialtype, informasjonskjennetegn, form og vekt; 
elektronisk styrte automatiske returmaskiner med 
belønning for gjenstander returnert for gjenbruk eller 
resirkulering, herunder men ikke begrenset til 
gassflasker og gassbeholdere; elektronisk styrte 
automatiske returmaskiner med refusjon for 
gjenstander returnert for gjenbruk eller resirkulering, 
herunder men ikke begrenset til gassflasker og 
gassbeholdere; apparater for automatisk identifikasjon 
(gjenkjennelse) av gjenstander returnert for gjenbruk 
eller resirkulering, herunder men ikke begrenset til 
gassflasker og gassbeholdere. 

  Klasse 9   Elektronisk kontrollerte apparater for sortering ved 
farger, materialtype, informasjonskjennetegn, form og 
vekt; elektronisk opererte fremvisere, 
informasjonsdisplay for å instruere brukere og personell 
i montering og bruk av returautomater for gjenstander 
returnert for gjenbruk eller resirkulering, herunder men 
ikke begrenset til gassflasker og gassbeholdere; 
elektronisk eller optisk lesbare kort, nemlig elektronisk 
og optisk basert resirkulerings- og 
pantinformasjonskort; elektronisk eller optisk skrivbare 
kort, nemlig elektronisk eller optisk basert 
resirkulerings- og pantinformasjonskort; 
computerprogrammer registrert på magnetiske eller 
elektroniske media til bruk med returautomater for 
gjenstander returnert for gjenbruk eller resirkulering, 
herunder men ikke begrenset til gassflasker og 
gassbeholdere; computer software eller hardware til 
bruk med returautomater for gjenstander returnert for 
gjenbruk eller resirkulering, herunder men ikke 
begrenset til gassflasker og gassbeholdere; optiske 
detektorer. 

  Klasse 35   Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse 
og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; import- 
og eksportagenturer; salg og markedsføring av de 
forannevnte varer i klasse 7 og 9. 

  Klasse 40   Resirkulering av gjenstander, herunder men ikke 
begrenset til gassflasker og gassbeholdere; 
destruksjon av gjenstander, herunder men ikke 
begrenset til gassflasker og gassbeholdere. 

  Klasse 42   Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning 
og design relatert til utvikling av apparater for 
gjenstander returnert for gjenbruk eller resirkulering, 
herunder men ikke begrenset til gassflasker og 
gassbeholdere, nemlig tekniske tjenester vedrørende 
returmaskiner og -apparater; design og utvikling av 
computere, elektronikk og software til bruk i 
returmaskiner og -apparater; rådgivning og design for 
bruk av computer software; computer software 
vedlikehold; fjernovervåking av apparater for retur av 
gjenstander returnert for gjenbruk eller resirkulering, 
herunder men ikke begrenset til gassflasker og 
gassbeholdere; industrielle analysetjenester, nemlig 
overvåking av tekniske ytelse ved hjelp av computer 
software. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Reg.nr.: 316689 
(151) Reg.dato.: 2021.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202105256 
(220) Inndato: 2021.04.19 
(180) Registreringen utløper: 2031.04.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 HILDE SKEIDE, SANDBAKKHOLTET 21, 1925 

BLAKER, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 14   Kun til intern bruk. Only for office use 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316691 
(151) Reg.dato.: 2021.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202109013 
(220) Inndato: 2021.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZOBRIKURE 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Zobrius Pharma AS, Tollbugata 49, 3044 DRAMMEN, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær 
bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; medisinske drikker; medisinske 
urtesammensetninger; medisinske sammensetninger 
mot bakrus; medisinske flytende urteformuleringer; 
medisinske urtedrikker; medisinske yerba mate-drikker. 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker; mineralvann og 
kullsyreholdig vann; fruktdrikker og fruktjuicer; sirup og 
andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av 
drikker; ikke-medisinske sammensetninger mot bakrus i 
form av shots eller drikker; ikke-medisinske flytende 
urteformuleringer i form av shots eller drikker; ikke-
medisinske urtedrikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316692 
(151) Reg.dato.: 2021.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202109012 
(220) Inndato: 2021.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

ZOBRIKUR 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Zobrius Pharma AS, Tollbugata 49, 3044 DRAMMEN, 
Norge 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Farmasøytiske, medisinske og veterinære preparater; 
dietetisk mat og stoffer for medisinsk eller veterinær 

bruk, næringsmidler for spedbarn; kosttilskudd for 
mennesker og dyr; medisinske drikker; medisinske 
urtesammensetninger; medisinske sammensetninger 
mot bakrus; medisinske flytende urteformuleringer; 
medisinske urtedrikker; medisinske yerba mate-drikker. 

  Klasse 32   Ikke-alkoholholdige drikker; mineralvann og 
kullsyreholdig vann; fruktdrikker og fruktjuicer; sirup og 
andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av 
drikker; ikke-medisinske sammensetninger mot bakrus i 
form av shots eller drikker; ikke-medisinske flytende 
urteformuleringer i form av shots eller drikker; ikke-
medisinske urtedrikker. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 

  
 
 
(111) Reg.nr.: 316693 
(151) Reg.dato.: 2021.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202109009 
(220) Inndato: 2021.07.06 
(180) Registreringen utløper: 2031.07.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Ipsen Biopharm Limited, Ash Road, Wrexham Industrial 

Estate, LL139UF WREXHAM, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 
  Klasse 9   Nedlastbare elektroniske publikasjoner; Podkaster; 

Videoer; Kompaktdisketter, DVD-er og andre digitale 
opptaksmedier; Dataprogramvare. 

  Klasse 16   Trykksaker, publikasjoner, artikler, brosjyrer; 
Instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke 
apparater). 

  Klasse 38   Tilrettelegging av diskusjonsfora på Internett, 
elektroniske oppslagstavler og nettfora; Tilveiebringelse 
av tilgang til elektroniske databaser; Overføring av 
data, spesielt via globale datanettverk eller over 
Internett; Overføring av podcastfiler, websendinger og 
video; Tilveiebringelse av oppslagstjenester. 

  Klasse 41   Opplæring; Utgivelse av bøker, elektroniske 
magasiner, hendelseskalendere, trykksaker, 
magasiner, artikler, brosjyrer, CD-er, DVD-er, 
dataprogramvare; Redigering av bøker, elektroniske 
magasiner, hendelseskalendere, trykksaker, 
magasiner, artikler, brosjyrer, CD-er, DVD-er; 
Utdanning, undervisning og opplæring innen det 
medisinske og farmasøytiske området; Organisering og 
ledelse av kollokvium, konferanser, kongresser, 
seminarer, symposium innen det medisinske og 
farmasøytiske området. 

  Klasse 44   Tilveiebringelse av medisinsk informasjon i området 
for botulinumtoksin-injeksjoner, inkludert informasjon 
tilveiebrakt via en nettside. 

 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Reg.nr.: 316694 
(151) Reg.dato.: 2021.07.21 
(210) Søknadsnr.: 202107642 
(220) Inndato: 2021.06.15 
(180) Registreringen utløper: 2031.06.15 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 ASKIN AS, Postboks 474 Bedriftssenteret, 1411 

KOLBOTN, Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse: 

  Klasse 35   Reklame og markedsføring. 
  Klasse 42   Design av databehandlingssystemer. 
  Klasse 44   Medisin- og helsepleietjenester. 
 
(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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Internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpekning etter Madridprotokollen. 
Innsigelsesperioden utløper 3 mnd. fra kunngjøringsdato, jf. varemerkeloven § 71. 
 
 Generell informasjon om kunngjøringer etter Madridprotokollen 
Int.reg.nr.: Det vil si det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal 

registrering. 
Int.reg.dato:  Det vil si den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jf. varemerkeloven § 72 

og Madrid-protokollen artikkel 3 (4). 
Dersom den internasjonale registreringen besluttes gjeldende i Norge, vil registreringsperioden 
på 10 år regnes fra den internasjonale registreringsdatoen. 

Etterfølgende  
utpekningsdato: Det vil si datoen for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den 

internasjonale registreringen. 
Prioritet:  Internasjonale søknader kan påberope seg prioritet etter Pariskonvensjonen artikkel 4 fra det 

land merket først ble søkt registrert. Dette vil ofte være søkers hjemland idet en internasjonal 
registrering må bygge på en hjemlands-registrering eller -søknad. 

Besluttet  
gjeldende  
dato i Norge:  Det vil si den datoen det innføres i varemerkeregisteret at den internasjonale registreringen 

gjelder i Norge, jf. varemerkeloven § 70. 
 
 

(111) Int.reg.nr: 1172983 
(151) Int.reg.dato: 2013.06.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2023.06.21 

(210) Nasj. ref.nr: 201310732 
(220) Notifikasjonsdato: 2013.09.05 
(300) Søknadsprioritet: 2013.03.08, BX, 1264486 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 GrandVision Group Holding B.V., Evert van de 

Beekstraat 1, Ruimtenr. 80, Tower C, 6th Floor, 
1118CL SCHIPHOL, Nederland 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Contact lenses; containers and cases for contact 
lenses. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1413450 
(151) Int.reg.dato: 2018.04.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2028.04.18 

(210) Nasj. ref.nr: 201809495 
(220) Notifikasjonsdato: 2018.07.19 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 GDK International Limited, 110 Easter Queenslie 

Road, G334UL GLASGOW, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 

 PROTECTOR IP AS, Pilestredet 33, 0166 OSLO, 
Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 43   Services for providing food and drink; food 

preparation; fast-food restaurants; restaurant, canteen, 
buffet, food bar, snack bar, salad bar, coffee shop, 
delicatessen and cafeteria services; grill restaurants; 
self-service restaurants; take away fast food 
restaurants; carry-out restaurants; hospitality services 
[food and drink]; catering services; wine bar services; 
restaurant services incorporating licensed bar facilities; 
consultancy services in relation to food and drink 
preparation; rental of food service equipment. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 1513943 
(151) Int.reg.dato: 2019.11.28 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.11.28 

(210) Nasj. ref.nr: 202002035 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.02.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

ArKelo 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Kondator AB, Energivägen 8, 13549 TYRESÖ, Sverige 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Connection units (electric -); connections for electric 
lines; branch boxes [electricity]; fiber optic cables; 
switches, electric; plug-in connectors; power 
distributors [electrical]; cable trays for concealing 
cables behind/underneath desks; network adapters and 
peripherals for network adapters included in the class. 

  Klasse 11   Luminaries; lighting installations; lighting fittings; 
lighting tracks [lighting apparatus]; lighting armatures; 
lighting fittings; lighting installations; lighting 
installations; lighting transformers; lighting apparatus; 
lamps. 

  Klasse 20   Rotating s tands [furniture]; stands for calculating 
machines; workbenches; furniture; office furniture; 
screens [furniture]; metal office furniture; chairs being 
office furniture; office shelving; shelves for filing-
cabinets [furniture]; furniture shelves; combined swivel-
top waste paper baskets and magazine racks for 
mounting under desks being parts of furniture. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1515445 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202002424 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 URSA Salgótarján Glass Wool Close Co., Ltd., 

Szépvölgyi út 41, 2/2, 1037 BUDAPEST, Ungarn 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 17   Insulating, soundproofing and stopping materials; 
fabrics, felts, webs, plates,panels and sheets for use as 
insulation material; rubber or plastics for padding and 
stuffing; mineral wool, glass wool, stone wool, rock 
wool, slag wool and fiber glass for thermal or acoustic 
insulation; glass fibers for insulation; slag wool, glass 
wool blankets and panels for insulation; wood fiber, 
plastic insulation materials, especially foamed plastic 
materials; insulation boards, made from polystyrene, 
especially made from extruded polystyrene; XPS 
(extruded polystyrene) material for packing and 

stuffing; XPS (extruded polystyrene)panels for 
insulation; substances for insulating buildings against 
moisture; sealant compounds for joints; insulating 
paper, insulating tape and band, rubber,gutta-percha, 
gum, asbestos, mica; packing materials, joint 
packaging for flexible pipes; membranes and other 
materials for air tightness and vapor Barriers 
(membrane for moisture protection); vapor barriers; 
insulating adhesives for sealing and/or attaching or 
linking membranes of air tightness and/or vapor 
barriers (for moisture protection) to anything that has to 
pass through like carpentry, timber studs, tubes, 
chimney, parts used for ventilation, ducts;insulating 
adhesives, especially in the form of tapes to be used in 
combination with insulating material, like mineral wool 
and XPS (extruded polystyrene);adhesive tapes for 
industrial purposes; insulating material for buildings 
and/or to glass; mineral wool for insulation purposes 
together with respective fixing for fastening the 
insulation material and/or mineral wool to the 
construction of a building, namely warm frame 
construction, cold frame construction, wall/floor junction 
timber floor, cavity batts made of mineral fibers, pitched 
roof insulation, roof junctions for separating wall / attic 
space, roof junctions for separating wall/ room in the 
roof. 

  Klasse 19   Building materials (non-metallic), including panels and 
sheets of mineral fibers (especially fiber glass) for 
buildings; ducts for air conditioning, self-bearing duct 
designs made from mineral wool especially glass fiber 
panels used for HVAC (heating, ventilation and air 
conditioning); mineral wool panels with woven or non-
woven facings or coverings; non-metallic rigid pipes for 
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal, 
waterproofing claddings. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1546388 
(151) Int.reg.dato: 2019.12.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2029.12.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202010359 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.08.20 
(300) Søknadsprioritet: 2019.11.04, DE, 30 2019 114 

236 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Roth Werke GmbH, Am Seerain, 35232 

DAUTPHETAL, Tyskland 
(740) Fullmektig: 

 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 
0118 OSLO, Norge 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 6   Common metals and their alloys, ores; metal 

materials for building and construction; transportable 
buildings of metal; non-electric cables and wires of 
common metal; small items of metal hardware; metal 
containers for storage or transport; safes; branching 
tubes of metal for pipelines; metal adaptors for pipes; 
couplings, branch pieces and connectors of metal; 
fittings of metal for pipes; metal materials for building 
and construction (other than metal blinds); 
reinforcement steel mats with plastic pipes mounted 
thereon; fastening elements of metal; reinforcement 
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steel mats, fastening systems of metal and parts 
therefor, component and accessory parts included in 
this class, other than plants and equipment for mining, 
steel structures for mining, rope attachments, boxes of 
metal; fastening parts for water tanks of metal; tanks of 
metal; spacers for pipes of metal; rotating junctions of 
metal for pipes; penstock pipes of metal; ores of metal; 
pipes for underfloor heating of metal; boiler 
substructures in the form of mobile pedestals of metal; 
boiler substructures in the form of mobile pedestals of 
sheet steel; industrial packaging of metal; non-electric 
cables and wires of metal; clips of metal for pipes; 
storage containers of metal, in particular heating oil 
tanks; metal pipes; metal valves for controlling the flow 
of fluids in pipelines; pipes and tubes of metal; collars 
of metal for fastening pipes; elbows of metal for pipes; 
non-electric ducting conduit installations of metal; pipe 
muffs of metal; pipe support sleeves of metal; junctions 
of metal for pipes; railway material of metal; metal 
hardware and small metal goods; transport containers 
of metal; storage containers of metal; valves of metal, 
other than parts of machines; bonded pipes and 
multilayer pipes of metal; packaging containers of 
metal; manifolds of metal for pipelines; metal goods, 
namely ducts of metal for ventilating installations; small 
items of metal hardware, namely connecting angles, 
outlet manifolds; rotatable outlet nozzles, concealed 
inlet nozzles, wall outlet nozzles, level control outlet 
nozzles, upper fitting elements [small items of metal 
hardware], fastening mounts for mirrors; all 
aforementioned goods of metal; water tanks of metal; 
inlet and outlet ducts of metal for ventilating 
installations, and metal connectors therefor. 

  Klasse 7   Machine tools, power-operated tools; motors and 
engines, except for land vehicles; machine coupling 
and transmission components, except for land vehicles; 
agricultural implements, other than hand-operated hand 
tools; incubators for eggs; automatic vending 
machines; detaching machines; fittings for engine 
boilers; rolling and unrolling machines; machines and 
their parts for application of materials to a basic body; 
aerators; coating machines; bladder accumulators and 
bladder accumulator system as parts of machines [for 
hydraulic circuits for machines]; blow moulding 
machines and machine parts for manufacturing 
containers of thermoplastics; joints [parts of engines]; 
pressure vessels for storing liquid and/or gaseous 
media [parts of machines]; pneumatic transporters; 
compressed air machines; compressed air engines; 
compressed air pumps; compressed air conveying 
machines, incorporating pressure vessels having a 
feed pipe connected upstream and/or downstream 
[parts of machines]; pressure reducers [parts of 
machines]; pressure regulators [parts of machines]; 
pressure reservoirs for hydraulic devices in electric 
switchgears and machines [parts of machines]; 
pressure intensifiers as machine parts; pressure valves 
[parts of machines]; pressure cylinders; jets as parts of 
machines; jets [parts of machines]; electric engines, 
other than for land vehicles; filament winding machines; 
gas-pressurized springs and hydraulic dampers as 
parts of machine; blowing engines; gear boxes, other 
than for land vehicles; taps [parts of machines or 
motors]; elevating apparatus; jacks [machines]; staplers 
for fastening pipe supports on insulation boards of 
underfloor heating; hydraulic engines and motors; 
hydraulic controls for machines, motors and engines; 
hydraulic presses; impregnation machines and systems 
consisting thereof; industrial driving devices for 
machines (gear motors); industrial cutting machines; 
calenders [machines]; lamination coating machines; 
clack valves [parts of machines]; piston accumulators 
[parts of machines]; systems consisting of piston 
accumulators; compressors [machines]; compressors; 
couplings, other than for land vehicles; couplings for 
pneumatic apparatus; machine coupling and 
transmission components (other than for land vehicles); 
air filters [parts of machines]; air condensers; 
apparatuses for charging pressure reservoirs with 

pressurized gas; machines and machine parts for 
treating and bending metal pipes; machines and 
machine parts for manufacturing goods of fibre-
reinforced plastic; machine tools; machines for coating 
web-type or tabular bases; machines for conflating 
(linking) pipe fittings; machines for manufacturing 
brushes, drilling machines and darning machines and 
their parts; machines for manufacturing pipe bends; 
parts of machines, namely couplings, hydraulic 
elements, pressure fluid reservoirs and valves and 
pipelines for pressure fluid devices; machine parts, 
namely rollers, expandable rewind shafts, curled 
clamping heads; mechanical and pneumatic conveying 
machines and devices; coating machines for metal 
bands; motors (other than motors for land vehicles); 
motors for compressors; wet-crepe machines; 
agricultural implements, other than hand-operated; 
paper production machines; valves operated 
automatically by pneumatic control; pneumatic controls 
for machines, motors and engines; pneumatic actuating 
apparatus and actuating machines; pneumatic process 
control instruments; pneumatic process controls; 
pneumatic pumps; pneumatic tube conveyors; 
pneumatic valve actuators; pneumatic valve blocks; 
pneumatic distributors; pre-preg machines; pumps 
[parts of machines or motors]; pumps [machines]; 
regulators [parts of machines]; hoses for use in 
hydraulic systems in machines; spool racks [parts of 
machines]; vacuum pumps; vacuum pumping units; 
adapted valves and pipelines for hydraulic motors, 
hydraulic pumps and hydraulic drives; densifiers 
[machines and machine tools]; vending machines; 
rolling machines for roughing; rolling machines for 
printing; rolling machines for colouring; rolling machines 
for smoothing; rolling machines for impregnating; rolling 
machines for calibrating; rolling machines for moulding; 
rolling mills; winding machines; folding and pleating 
machines; bladder accumulators and bladder 
accumulator systems [parts of machines]; systems 
consisting of bladder accumulators; diaphragm 
accumulators [parts of machines]; devices for filling 
pressure reservoirs with gas; packaging machines; 
vending machines. 

  Klasse 9   Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, testing, 
inspecting, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating or 
controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data; 
recorded and downloadable media, computer software, 
blank digital or analogue recording and storage media; 
mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and computer 
peripheral devices; diving suits, divers' masks, ear 
plugs for divers, nose clips for divers and swimmers, 
gloves for divers, breathing apparatus for underwater 
swimming; fire-extinguishing apparatus; nautical 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for providing electricity for conducting, transmitting, 
distributing, transforming, storing, regulating or 
controlling electricity; apparatus for measuring and 
regulating temperature, pressure, mechanical shocks 
and vibration; automation components for 
manufacturing cells for semi or fully automatic 
production, handling or movement sequences (machine 
parts); compact discs, DVDs and other digital recording 
media; data loggers for photovoltaic systems; data 
loggers for inverters; pressure measuring apparatus; 
pressure loss indicators; electrical and electronic 
regulators and electrical and electronic control units for 
solar thermal plants; elements of photovoltaic systems; 
fire extinguishers; filling and testing devices for 
hydraulic accumulators and hydraulic accumulator 
systems [test equipment]; apparatus for measuring, 
regulating and detecting of physical quantities such as 
temperature, pressure, humidity; apparatus for 
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generating electricity by means of photovoltaics, 
included in this class; industrial measuring and 
controlling devices for production processes and 
workflows; magnetic data carriers, recording discs; 
measuring, signalling and controlling instruments for 
sanitary and air conditioning apparatus and 
installations; photovoltaic installations; photovoltaic 
modules; calculating devices, data processing 
apparatus and computer; data processing equipment; 
solar panels and/or photovoltaic modules for the 
production of electricity; solar charge controllers; 
controls for tracking systems; systems and kits for solar 
energy applications, namely solar cells, photovoltaic 
cells, photovoltaic wafers, photovoltaic modules, solar 
modules, solar gas, inverters, charging regulators, 
batteries, electrical terminal connectors, wiring, 
distributors, all for solar energy applications; differential 
temperature regulators; monitoring devices for 
photovoltaic installations, monitoring devices for 
inverters; pressure indicator plugs for valves; 
mechanisms for coin-operated devices. 

  Klasse 11   Apparatus and installations for lighting, heating, 
cooling, steam generating, cooking, drying, ventilating, 
water supply and sanitary purposes; purification 
installations for sewage; fittings (included in this class); 
fittings for sanitary installations; level controlling valves 
in tanks, and fittings therefor; expansion tanks for 
central heating installations; bath basins; baths; shower 
basins; sanitary apparatus and installations; spa baths 
[vessels]; bath tubs and shower pans of plastic and 
their accessories, namely water and steam fittings, 
steam generators, jets, pumps, ventilating fans, shower 
cubicles with steam generators, ventilation and venting 
systems with or without heat recovery; steam 
generators, other than parts of machines; shower 
screens of plastic and metal; showers (fully fitted 
showers); showers and shower cubicles, mainly 
comprised of plastic with metal profiles; shower pans, 
shower doors as parts of showers; shower screens; 
shower walls and doors of plastic and metal; flat and 
tubular collectors (heating); underfloor heating 
apparatus; underfloor heating installations; underfloor 
heating systems; heating elements; heating plates; 
radiators [heating]; non-metallic heating pipes and 
fittings for heating installations and underfloor heating 
apparatus; heating apparatus and heating installations; 
heating apparatus, in particular underfloor heating 
apparatus; heating devices and apparatus; industrial 
exhaust filters; industrial filters for wastewater; 
industrial recovery installations for solvents, mostly 
comprised of distillation apparatus; chamber furnaces, 
continuous furnaces; flotation dryers; feeding carts for 
furnaces; impregnating baths; air-conditioning 
installations; cooking and water supply appliances and 
sanitary installations; refrigerating containers; plastic 
elbow bends for pipes [parts of sanitary installations]; 
pipes [parts of sanitary installations]; level controlling 
valves in tanks; stoves [heating apparatus]; electric 
radiators; pipes as parts of sanitary installations; boiler 
pipes for heating installations; pipes, profiles, solid 
rods, mouldings and slabs of plastic (parts of heating 
and sanitary installations); tubular heating elements; 
pipelines for sanitary purposes; taps for pipes and 
pipelines; coils [parts of distilling, heating or cooling 
installations]; plumbing fittings of metal; sanitary 
installations and apparatus and systems comprised 
thereof; separating machines, including grease and oil 
separators (parts of water supply apparatus); solar 
collectors and collectors of pipe registers (heating 
apparatus); solar furnaces; solar thermal collectors; 
temperature regulators [thermostatic valves] for central 
heating radiators; temperature control surfaces for 
heating and cooling installations; solar thermal 
collectors [heating]; thermostatic valves [parts of 
heating installations]; ventilating fans; hot and cold 
water storage containers [parts of water supply 
installations]; heat pumps; heat regenerators; heat 
accumulators; heat exchangers; water heating 
installations; water softening apparatus and 

installations; water filtering apparatus; water conduits 
installations; water purification installations; water 
purifying apparatus and machines; water tanks as parts 
of water supply or water distribution installations; water 
supply installations; water distribution installations; hot 
tubs; central heating radiators; pneumatically and/or 
electronically controlled or thermostatically controlled 
fittings for water distribution installations and sanitary 
installations, incorporating foot-operated fittings, single-
lever faucets, single mixers, level control valves, 
discharge valves, flush-mounting valves, reusable 
flush-mounting valves, stop valves, regulating angle 
valves, detachable shower heads and overhead 
shower heads, sliding shower accessories, mostly 
comprised of sliding rods with adjustable mounts for 
hand showers and flexible tubes of plastic or metal, 
shower arms, foot showers, hand showers, dish 
rinsers, mounts for showers, flexible tubes for showers, 
accessories for adding air to water discharge nozzles; 
valves [parts of heating installations] and metal fittings 
therefor; adapted substructures for heating boilers in 
the form of transportable plastic bases; discharge 
valves, namely level controlling valves in tanks, not of 
metal. 

  Klasse 12   Vehicles; apparatus for locomotion by land, air or 
water; driving motors for land vehicles; transmission 
shafts for land vehicles; aeronautical apparatus, 
machines and appliances; bogies for railway cars; 
pressure reservoirs for hydraulic devices in vehicles; 
rail vehicles; electric motors for land vehicles; brakes 
for vehicles; vehicles for travel by rail; vehicle parts, 
namely brakes and clutches, wheel set pumps, piston 
accumulators, hydraulic controls, hydraulic oil tanks; 
tailboard lifts [parts of land vehicles]; hydraulic circuits 
for vehicles; dump carts; couplings for land vehicles; 
tailboard lifts [parts of land vehicles]; barges; tipping 
bodies for lorries; air pumps [vehicle accessories]; 
engines for land vehicles; engines for damper actuators 
[vehicles]; buffers for railway rolling stock; gearing for 
land vehicles; vehicle shock absorbers; shock 
absorbing springs for vehicles; tramcars; propulsion 
mechanisms for land vehicles; transmissions for land 
vehicles; reduction gears for land vehicles; tipping 
apparatus [parts of trucks and wagons]; railway 
couplings; railway carriages. 

  Klasse 17   Unprocessed and semi-processed rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, mica and substitutes for all 
these materials; plastics and resins in extruded form for 
use in manufacture; packing, stopping and insulating 
materials; flexible pipes, tubes and hoses, not of metal; 
pipe sealing compositions; connection pipes and 
junctions for pipes, not of metal; glands for pipes; non-
metallic pipe linings; non-metallic seals for pipes; seals 
for pipe connections; plastic seals for filling tanks; 
insulating material; non-metallic couplings for pipes; 
non-metallic pipe fittings [junctions]; non-metallic pipe 
couplings and joints; pipe muffs, not of metal; insulating 
jackets for pipes; non-metallic pipe extensions; hoses, 
not of metal; heat insulation boards for building; goods 
of plastic [semi-finished products]; plastic couplings, 
branch pieces and connectors for pipes; non-metallic 
fittings, couplings, branch pieces and connectors for 
pipes; pipe connection and branch pieces of plastic; 
flexible branching and connecting pipes (not of metal) 
and non-metal couplings and fittings therefor; flexible 
pipes of plastic for filling tanks and plastic t-pieces and 
connectors for pipes; heat insulation boards for 
building; inlet and outlet pipes and connectors for 
ventilation systems, not of metal. 

  Klasse 19   Materials, not of metal, for building and construction; 
rigid pipes, not of metal, for building; asphalt, pitch, tar 
and bitumen; transportable buildings, not of metal; 
monuments, not of metal; gutter pipes, not of metal; 
building materials (not of metal) for building; building 
materials (not of metal); underdrainage pipes and 
underdrainage pipe systems of plastic; underdrainage 
pipes, not of metal; penstock pipes, not of metal; 
screed; floors, not of metal; pipes for underfloor heating 
(not of metal); water tanks, not of metal [buildings]; 
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water-pipe valves, not of metal or plastic; pipes of 
plastic; pipes, not of metal; pipes and pipelines (not of 
metal); pipes, profiles, solid rods, mouldings and slabs 
of plastic included in this class; pipelines of plastic; 
building materials, namely plastic pipe supports; 
flooring underlayment for sanitary areas; road guidance 
elements (mostly of plastic); road guidance systems 
(building materials, not of metal); bonded and multilayer 
pipes of plastic; bonded and multilayer pipes, not of 
metal; bonded and multilayer pipes, mostly comprised 
of plastic; non-metallic pipe supports; pipelines of 
plastic; water tanks, not of metal [buildings]; spacers for 
pipes, not of metal [building and construction 
elements]. 

  Klasse 20   Furniture, mirrors, picture frames; containers, not of 
metal, for storage or transport; unworked or semi-
worked bone, horn, whalebone or mother-of-pearl; 
shells; meerschaum; yellow amber; fastening elements 
for pipes, not of metal; containers (tanks), transport 
containers being industrial packaging, the 
aforementioned goods not of metal and not of masonry; 
containers of plastic, containers, not of metal and not of 
masonry; non-metallic closures for containers; 
containers for heating oil; plastic tanks for heating oil; 
plastic containers; plastic storage containers, in 
particular for water, used oil, diesel exhaust fluid; 
plastic storage containers, in particular containers for 
heating oil; furniture, mirrors, frames; valves, not of 
metal, other than parts of machines; packaging 
containers of plastic; plastic storage containers; plastic 
transport containers; plastic water tanks; water tanks, 
not of metal or masonry; small items of non-metallic 
hardware, namely connecting angles; non-metallic 
hardware, namely upper fitting elements for mirrors 
[furniture], fastening mounts for mirrors [not of metal]; 
collars, not of metal, for fastening pipes; water tanks of 
plastic or fibre-reinforced plastic; water tanks 
[containers], not of metal; flap valves for drainage 
pipes, not of metal or plastic; plastic angle brackets in 
the nature of fasteners; all aforementioned goods of 
plastic. 

  Klasse 37   Building construction; installation services in 
construction, mechanical engineering, hydraulics, 
plastics processing, irrigation, drainage, thermal 
engineering, energy generation, energy distribution and 
energy storage; installation and assembly of bath 
facilities; repair and maintenance of sanitary 
installations; repair and maintenance of machines, 
machine tools, apparatus for locomotion by land, air 
and water and sanitary installations; installation, repair 
and maintenance of irrigation and wastewater systems; 
installation, repair and maintenance of sanitary 
installations; installation, repair and maintenance of 
water conditioning installations, wastewater systems 
and pipelines; installation, repair and maintenance of 
systems and kits for solar energy applications, namely 
photovoltaic cells, photovoltaic wafers, photovoltaic 
modules, solar cells, solar modules, solar gas, 
inverters, charging regulators, batteries, electrical 
terminal connectors, wiring, assembly elements, 
grounding elements, frames, distributors, hardware, 
peripheral devices and accessories, all for solar energy 
applications; installation, repair and maintenance of 
machines; installations of industrial machinery; 
installation of machines and plants; overhaul of 
engines, machines and plants; plant optimization in the 
nature of installation services relating to construction, 
mechanical engineering, hydraulics, plastics 
processing, irrigation, drainage, thermal engineering, 
energy generation, energy distribution and energy 
storage. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1547324 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.18 

(891) Etterfølgende 
utpekning dato: 

2020.11.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202015809 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.10 
(300) Søknadsprioritet: 2020.05.20, IT, 

302020000038617 
(540) Gjengivelse av merket: 

MOONEY 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SISALPAY SPA, Via Alessio Di Tocqueville, 13, 20154 
MILANO (MI), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 36   Real estate affairs; deposit of valuables; financial 

consultancy; financial sponsorship; insurance 
consultancy; safe deposit services; rental of 
apartments; rental of farms; real estate management; 
financial management; financial analysis; brokerage; 
mutual funds; issuance of travellers' checks; issuance 
of tokens of value; issuance of credit cards; online 
banking; brokerage of carbon credits; capital 
investment; rental of offices [real estate]; insurance 
brokerage; clearing [financial]; instalment loans; pawn 
brokerage; stock exchange quotations; actuarial 
services; savings bank services; financing services; 
provident fund services; business liquidation services 
[financial]; retirement payment services; mortgage 
banking; trusteeship; financial evaluation of standing 
timber; real estate appraisal; stamp appraisal; jewelry 
appraisal; art appraisal; antique appraisal; financial 
evaluation [insurance, banking, real estate]; repair 
costs evaluation [financial appraisal]; financial 
evaluation of wool; electronic funds transfer; insurance; 
financial affairs; monetary affairs; charitable fund 
raising; financial information; insurance information; 
organization of monetary collections; banking; credit 
bureaux; real estate agencies specialising in rentals; 
debt collection and recovery services; customs 
brokerage; real estate agencies; real estate 
management; accident insurance; fire insurance; health 
insurance; marine insurance; life insurance; charitable 
fund raising; safe deposit services; factoring; surety 
services; arranging letting of real estate; credit leasing; 
real estate brokerage; stocks and bonds brokerage; 
foreign currency exchange; fiscal valuation; financial 
loan services; rent collection; credit card services; 
charge card services; numismatic appraisals; check 
verification. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 1549352 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.18 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.18 

(210) Nasj. ref.nr: 202011123 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.09.10 
(300) Søknadsprioritet: 2020.02.07, FR, 4621858 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 PASQUIER, 49360 LES CERQUEUX, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 29   Preserved, dried and cooked fruit and vegetables; 
candied fruits; jams; fruit jellies; fruit compotes; eggs; 
milk and other dairy products; milk beverages, milk 
predominating; butter; cream (dairy product); whipped 
cream; desserts (dessert creams); fruit-based snack 
(foodstuff); all these goods are made in France. 

  Klasse 30   Coffee; tea; cocoa; sugar; coffee substitutes; 
beverages based on cocoa, coffee, chocolate or tea; 
flour and preparations made from cereals; desserts 
(pastries); cereal-based snack (foodstuff); bread; 
bread-making products (improvers) as cereal-based 
products; toasted bread; toast; puff pastries; crackers; 
biscuits, cookies; rusks; buns, stuffed buns, chocolate-
filled buns, fruit-filled buns, buns stuffed with cream; 
donuts, donuts, whether plain or filled, chocolate 
donuts, donuts containing fruit; Viennese pastries; 
pains au chocolat; raisin breads; croissants; pains au 
lait; gingerbread; turnovers (pastries); pastries; 
mignardises (sweet or savory pastry); tarts; cakes; 
pancakes; waffles; macaroons; croutons, chocolate 
croutons, flavored croutons; petits fours (sweet or 
savory pastry); reductions (sweet or savory pastry); 
muffins (pastry); bagels (pastry); crumpets (pastry); 
breadsticks; blinis; fajitas; pita bread; donuts (sweet 
dumplings); scones; pancakes (crepes); triangles 
(pastry); crowns (pastry), King's crowns (pastry); 
cereal-based preparations; biscuits (pastry), French 
Kings cake; Chinese pastries; sweet or savory cakes 
for aperitifs; candy decorations for cakes; confectionery 
products; sugar confectionery; fruit pastes; sandwiches; 
edible ices; chocolate; honey; golden syrup; yeast, 
baking powder; salt; mustard; vinegar; salad dressings; 
spices; dried cereal flakes; oat flakes; corn flakes; 
breakfast cereals; muesli; muesli bars; pies; quiches; 
pizzas; flavorings for cakes other than medicinal oils 
and essential oils; aromatic preparations for food; 
crème brûlée; custards [baked desserts]; all these 
goods are made in France. 

  Klasse 43   Food and drink catering; services for providing food 
and beverages; catering services (food) for cocktails; 
catering services (food) in the nature of buffet; self-
service restaurants; snack bars; coffee shops; 
cafeterias; bar services; brasserie services; pancake 
houses; pizzerias. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1553600 
(151) Int.reg.dato: 2020.07.08 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.07.08 

(210) Nasj. ref.nr: 202012512 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.10.08 
(300) Søknadsprioritet: 2020.01.10, US, 

88754752#@#2020.01.10, 
US, 88754761 

(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of a line drawing of a palmate leaf 

with seven points near the word "IDENTITY". 
(730) Innehaver: 

 Identity International, LLC, 7900 SE 70th Street, 
WA98040 MERCER ISLAND, USA 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, 

Norge 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Essential oils; essential oils for flavoring beverages; 
essential oils for personal use; lotions for face and body 
care; moisturising creams; cosmetic preparations; 
cosmetic preparations for body care; food flavoring, 
being essential oils; food flavorings prepared from 
essential oils; moisturizing body lotions; natural 
essential oils; skin cleansing lotion. 

  Klasse 29   Broth; broth concentrates; creamers for beverages; 
coffee creamer; mixes for making broths; non-dairy 
creamer. 

  Klasse 30   Iced tea; kombucha tea; flavourings of tea, other than 
essential oils, for food or beverages; non-medicated 
lozenges. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 



 internasjonale varemerkeregistreringer 2021.07.26 - nr 30/21

41 
 

(111) Int.reg.nr: 1560452 
(151) Int.reg.dato: 2020.08.20 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.08.20 

(210) Nasj. ref.nr: 202015924 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Jiangxi Bluestar Xinghuo Silicones Co., Ltd, Yang 

Jialing, Yongxiu County, 330319 JIUJIANG CITY, 
JIANGXI PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 17   Stuffing rings; water-tight rings; rubber seals for jars; 

weather stripping compositions; caulking materials; 
gaskets; substances for insulating buildings against 
moisture; insulators; insulating refractory materials; 
stuffing of rubber or plastics; silicone sealants; 
chemical compositions for repairing leaks; sealant 
compounds for joints; insulating materials; dielectrics 
[insulators]; padding materials of rubber or plastics; 
expansion joint fillers. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1564896 
(151) Int.reg.dato: 2020.06.23 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.06.23 

(210) Nasj. ref.nr: 202015956 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

AutoGenome 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Huawei Technologies Co., Ltd., Huawei Administration 
Building, Bantian, Longgang District, 518129 
SHENZHEN, GUANGDONG, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computer operating programs, recorded; computer 

software applications, downloadable; computer 
software platforms, recorded or downloadable; 
smartphone software applications, downloadable; 
computer programs, downloadable; computer 
programs, recorded; computers; data processing 
apparatus; computer memory devices; central 
processing units [processors]; computer hardware; 
humanoid robots with artificial intelligence; wearable 
computers; scales; facial recognition apparatus; video 
telephones; global positioning system [GPS] apparatus; 
wearable activity trackers; telecommunication 
apparatus in the form of jewellery; cell phones; 
loudspeakers; camcorders; television apparatus; 
earphones; virtual reality headsets; wearable video 
display monitors; cameras [photography]; smartphones; 
graphics accelerators; computer central processing 
units; chips [integrated circuits]; video screens. 

  Klasse 42   Technological research; research and development of 
new products for others; scientific research; technical 
project studies; telecommunications technology 
consultancy; computer programming; computer 
software design; updating of computer software; 
consultancy in the design and development of 
computer hardware; maintenance of computer 
software; recovery of computer data; conversion of 
data or documents from physical to electronic media; 
computer system design, creating and maintaining web 
sites for others; data conversion of computer programs 

and data [not physical conversion]; computer software 
consultancy; rental of web servers; providing search 
engines for the internet; web site design consultancy; 
information technology [IT] consultancy; electronic data 
storage; providing information on computer technology 
and programming via a web site; cloud computing; 
computer technology consultancy; computer security 
consultancy; developing of driver and operating system 
software; scientific investigations for medical purposes; 
medical research services; medical laboratory services; 
development of pharmaceutical preparations and 
medicines; computer programming in the medical field; 
medical research. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1564911 
(151) Int.reg.dato: 2020.10.15 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.10.15 

(210) Nasj. ref.nr: 202015959 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Schneider GmbH & Co. KG, Wollhausstrasse 60-62, 

74072 HEILBRONN, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 16   Pencil boxes; cases for stationery. 
  Klasse 18   Luggage, bags, wallets and carrying bags; rucksacks; 

hipsacks; bumbags. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1564976 
(151) Int.reg.dato: 2020.09.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.09.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202015964 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.17, DE, 30 2020 210 

249 
(540) Gjengivelse av merket: 

Sprynt 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SPRYNT Education GmbH, Weserstraße 23, 12045 
BERLIN, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 38   Computer network communications services and 

internet access services; electronic communications 
services. 

  Klasse 41   Education, training, entertainment services and 
sporting activities; ticket reservation and booking 
services for education events, entertainment events 
and sporting events and activities; production of audio 
and video recordings, and still and moving images; 
education, teaching and training. 
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  Klasse 42   Design, development and implementation of software; 
hosting services, software as a service [SaaS] and 
rental of software; information technology [IT] services 
[computer hardware, software and peripherals design 
and technical consultancy]. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1564984 
(151) Int.reg.dato: 2020.07.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.07.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202015965 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

vourity 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Vourity AB, c/o Quick office 4-040, Råsta strandväg, 
16979 SOLNA, Sverige 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Ticket procurement services for sporting events. 
  Klasse 36   Issue and redemption of tokens of value; issuing 

tokens of value in the nature of gift vouchers; providing 
information relating to the issue of tokens of value; 
issuing tokens of value as a reward for customer 
loyalty; issuing tokens of value as part of a customer 
membership scheme; issuing of payment gift cards; 
issuance of tokens of value; issue of tokens, coupons 
and vouchers of value; issuing gift certificates which 
may then be redeemed for goods or services; issuance 
of prepaid cards and tokens of value; financial services 
relating to the provision of vouchers for the purchase of 
goods. 

  Klasse 39   Booking of tickets for travel; ticketing services for 
travel; booking of seats for travel; travel ticket 
reservation services; booking and reservation services 
for travel tours; travel reservation and booking services; 
reservation and booking of seats for travel. 

  Klasse 41   Ticket agency services [entertainment]; ticket 
reservation and booking services for cultural, 
educational, sporting and entertainment events; 
booking of seats for shows; ticket reservation and 
booking services for music concerts; ticket reservation 
and booking services for entertainment events; ticket 
reservation and booking services for sporting events; 
ticket reservation and booking services for theater 
shows; ticket reservation and booking services for 
cultural events; providing will-call ticket services for 
entertainment, sporting and cultural events; ticket 
reservation and booking services for recreational and 
leisure events. 

  Klasse 42   IT programming services; Information technology [IT] 
consultancy. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1565453 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202016024 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(300) Søknadsprioritet: 2020.05.07, US, 88906253 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of three horizontally stacked waving 

lines, the top two of which are three times longer and 
darker than the lowest line. 

(730) Innehaver: 
 Omeros Corporation, 201 Elliott Avenue, WA98119 

SEATTLE, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Biological preparations for the treatment of endothelial 
diseases and disorders, renal diseases, transplant 
complications, ischemia-reperfusion injury and 
hematological, autoimmune, neurological, 
immunological and inflammation-related disease and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of endothelial diseases and disorders, renal 
diseases, transplant complications, ischemia-
reperfusion injury and hematological, autoimmune, 
neurological, immunological and inflammation-related 
disease and disorders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1565719 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202016070 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

HT11 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Wirtgen GmbH, Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 
WINDHAGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Parts for machines, namely chisels, picks, chisel 

holders, pick holders, holders for chisel holders and 
holders for pick holders; parts for machines, namely 
quick change chisel holders for holding chisels used in 
machines; parts for machines, namely quick change 
pick holders for holding picks used in machines; parts 
for machines, namely holders for quick change chisel 
holders for holding chisels used in machines; parts for 
machines, namely holders for quick change pick 
holders for holding picks used in machines; parts for 
machines, namely tools, tool holders and holders for 
tool holders; parts for machines, namely seals for tools, 
seals for tool holders and seals for holders for tool 
holders; parts for machines, namely adapted covers for 
machine parts; parts for machines, namely threaded 
fasteners for fastening machine parts; parts and fittings 
for all the aforesaid goods, included in this class. 
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 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1565728 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.17 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.17 

(210) Nasj. ref.nr: 202016071 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

HT3 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Wirtgen GmbH, Reinhard-Wirtgen-Str. 2, 53578 
WINDHAGEN, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Parts for machines, namely chisels, picks, chisel 

holders, pick holders, holders for chisel holders and 
holders for pick holders; parts for machines, namely 
quick change chisel holders for holding chisels used in 
machines; parts for machines, namely quick change 
pick holders for holding picks used in machines; parts 
for machines, namely holders for quick change chisel 
holders for holding chisels used in machines; parts for 
machines, namely holders for quick change pick 
holders for holding picks used in machines; parts for 
machines, namely tools, tool holders and holders for 
tool holders; parts for machines, namely seals for tools, 
seals for tool holders and seals for holders for tool 
holders; parts for machines, namely adapted covers for 
machine parts; parts for machines, namely threaded 
fasteners for fastening machine parts; parts and fittings 
for all the aforesaid goods, included in this class. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1565762 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202016074 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(300) Søknadsprioritet: 2020.05.29, FR, 4651754 
(540) Gjengivelse av merket: 

CURL MANIFESTO 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 L'OREAL, 14, rue Royale, 75008 PARIS, Frankrike 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 3   Hair care preparations other than for medical use; 
shampoos; hair conditioners; hair styling preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1565785 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202016077 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(300) Søknadsprioritet: 2020.05.11, US, 88909846 
(540) Gjengivelse av merket: 

ATIEVA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 AVB Metrics, LLC, 7373 Gateway Boulevard, CA94560 
NEWARK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Batteries; battery chargers; battery monitors; battery 

packs; battery performance monitors; battery testers; 
electric batteries; electric storage batteries. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1565807 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202016082 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 VICASOL SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA, C/ 

Vicasol, 37, 04738 PUEBLA DE VICAR (ALMERÍA), 
Spania 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 31   Agricultural and hydroponic crops, horticultural and 

forestry products; agricultural products (unprocessed); 
fresh herbs, vegetables, green vegetables and fruits; 
fresh vegetables; fresh garden herbs; plants; flowers; 
live animals; raw and unprocessed seeds; raw and 
unprocessed grain; food products for animals; 
beverages for animals; malt; seeds, bulbs and 
seedlings for plant cultivation. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1565814 
(151) Int.reg.dato: 2020.10.13 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.10.13 

(210) Nasj. ref.nr: 202016083 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(300) Søknadsprioritet: 2020.04.17, CN, 

45526285#@#2020.04.17, 
CN, 45548603 

(540) Gjengivelse av merket: 

HiSilicon HiSpark 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD., Administration 
Building, Huawei Technologies Co., Ltd., BANTIAN, 
LONGGANG DISTRICT, SHENZHEN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Computers; data processing apparatus; humanoid 
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robots with artificial intelligence; smartglasses; 
smartwatches; smart rings; facial recognition 
apparatus; wearable activity trackers; computer 
programs [downloadable software]; computer 
programs, recorded; loudspeakers; camcorders; 
television apparatus; earphones; virtual reality 
headsets; wearable video display monitors; set-top 
boxes; smartphones; tablet computers; video screens; 
computer servers; biometric scanners; network 
communication equipment; integrated circuits; central 
processing units [processors]; printed circuit boards; 
printed circuits; semi-conductors; chips [integrated 
circuits]; vehicle radios; electronic navigational and 
positioning apparatus and instruments. 

  Klasse 42   Providing information on computer technology and 
programming via a web site; Software as a service 
[SaaS]; cloud computing; Platform as a service [PaaS]; 
updating and maintenance of computer software; 
software design and development; testing of computer 
software; information technology [IT] consultancy; 
technological research; product quality testing services. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1565817 
(151) Int.reg.dato: 2020.09.14 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.09.14 

(210) Nasj. ref.nr: 202016084 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

BIWINTECH 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Biwin Storage Technology Co., Ltd., 1 Floor, 2 Floor, 4 
Floor and 5 Floor, 4 Block, Tongfuyu Industry Park, 
Tanglang, Xili, NANSHAN, SHENZHEN, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Memory cards [computer hardware]; memories 

devices for use with computers; semi-conductor 
memory devices; solid state drives; video screens; 
remotely deployable spike strips used to stop cars by 
puncturing tyres. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1565867 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.11 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.11 

(210) Nasj. ref.nr: 202016089 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(300) Søknadsprioritet: 2020.05.18, EM, 018241496 
(540) Gjengivelse av merket: 

LUMINOIR 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Schott Aktiengesellschaft, Hattenbergstrasse 10, 
55122 MAINZ, Tyskland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 11   Glass ceramic cooking surfaces being parts of 

cooking apparatus. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1565881 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202016090 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.12, EM, 018319756 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 PUMA SE, PUMA Way 1, 91074 

HERZOGENAURACH, Tyskland 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 10   Face coverings being sanitary masks for protection 
against viral infection; fashion masks being sanitary 
masks for protection against viral infection; face masks 
for medical use; face masks for protection against viral 
infection; reusable face masks for protection against 
viral infection; medical masks; medical masks for 
exercising; medical masks for use in sports and fitness. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1565889 
(151) Int.reg.dato: 2020.10.01 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.10.01 

(210) Nasj. ref.nr: 202016093 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

BEAUTY BAY 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Dotcom Retail Limited, Level 12 Number 5, Exchange 
Quay, M53EF MANCHESTER, Storbritannia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Personal care products; skin care preparations; 

cosmetics. 
  Klasse 35   Retail, online retail, mail order and wholesale services 

connected with the sale of cosmetic and toiletry 
applicators, cosmetic and toiletry utensils, cosmetic 
spatulas, brushes, and sponges, eye make-up 
applicators, hair brushes and combs, shaving brushes, 
sponges, fitted cosmetic bags, fitted vanity cases, 
containers, cases, and racks for cosmetics and 
cosmetic utensils, dispensers for cosmetics, make-up 
removing appliances; retail services connected with the 
sale of fragrances, perfume, toiletries, cosmetics, 
soaps, shampoos, hair care preparations, skin care 
preparations, essential oils, sun care and tanning 
preparations. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 1566883 
(151) Int.reg.dato: 2020.11.05 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.11.05 

(210) Nasj. ref.nr: 202016378 
(220) Notifikasjonsdato: 2020.12.24 
(300) Søknadsprioritet: 2020.05.07, US, 88906255 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of three horizontally stacked waving 

lines, the top two of which are purple and three times 
longer than the lowest line which is gold. 

(730) Innehaver: 
 Omeros Corporation, 201 Elliott Avenue, WA98119 

SEATTLE, USA 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 5   Biological preparations for the treatment of endothelial 
diseases and disorders, renal diseases, transplant 
complications, ischemia-reperfusion injury and 
hematological, autoimmune, neurological, 
immunological and inflammation-related disease and 
disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of endothelial diseases and disorders, renal 
diseases, transplant complications, ischemia-
reperfusion injury and hematological, autoimmune, 
neurological, immunological and inflammation-related 
disease and disorders. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1569177 
(151) Int.reg.dato: 2020.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202100163 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.01.07 
(300) Søknadsprioritet: 2020.08.19, US, 90123594 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(571) Beskrivelse av merket:  
 The mark consists of the word "reveal" in stylized 

letters. 
(730) Innehaver: 

 HS TM LLC, 220 Continental Drive, Suite 115, 
DE19731 NEWARK, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 3   Teeth whitening strips. 
  Klasse 10   Orthodontic aligners. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1569877 
(151) Int.reg.dato: 2020.09.10 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.09.10 

(210) Nasj. ref.nr: 202100253 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.01.07 
(300) Søknadsprioritet: 2020.03.24, FR, 4634516 
(540) Gjengivelse av merket: 

UNITHIN 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Essilor International, 147 rue de Paris, 94220 
CHARENTON-LE-PONT, Frankrike 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Ophthalmic lenses; spectacle lenses, including: 

organic plastic lenses, mineral lenses, corrective 
lenses, progressive lenses, sunglass lenses, polarized 
lenses, filtering lenses, tinted lenses, colored lenses, 
light-sensitive lenses, photochromic lenses, treated 
lenses, coated lenses, anti-reflective lenses, semi-
finished lenses; blanks for spectacle lenses; semi-
finished blanks for spectacle lenses; contact lenses; 
cases for spectacle lenses; cases for ophthalmic 
lenses. 

  Klasse 44   Services of opticians, optometrists and other 
ophthalmic optics professionals; information and advice 
in the field of ophthalmic optics. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.21 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1569878 
(151) Int.reg.dato: 2020.05.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.05.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202100254 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.01.07 
(300) Søknadsprioritet: 2020.05.01, IE, 2020/00679 
(540) Gjengivelse av merket: 

ballymore. 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Sean Mulryan, Andenode Stud, Ballymore, Eustace, 
COUNTY KILDARE KILDARE, Irland 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 35   Advertising, business management, business 

assistance, office functions; business operation of retail 
centres for others; business consultancy services 
relating to retail services. 

  Klasse 37   Property development [construction]; building and 
construction services to develop land; building and 
construction services; house building; construction 
engineering; refurbishment and renovation of buildings, 
properties and constructions; installation, maintenance 
and repair of buildings, properties, houses, apartments, 
lifts, heating apparatus, air conditioning apparatus, 
electrical wiring, lighting apparatus, refrigeration 
apparatus, fire alarms, smoke alarms and roads, 
insulating and sealing of buildings; cleaning of 
buildings; plastering; plumbing; interior and exterior 
painting including decorative painting services; 
masonry services; riveting; asphalting; scaffolding; 
provision of advice, consultancy and information 
relating to all the aforesaid. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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(111) Int.reg.nr: 1569889 
(151) Int.reg.dato: 2020.10.19 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.10.19 

(210) Nasj. ref.nr: 202100255 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.01.07 
(300) Søknadsprioritet: 2020.10.19, EM, 018322629 
(540) Gjengivelse av merket: 

Niko Pure rocker 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Niko Group nv, Industriepark West 40, 9100 SINT-
NIKLAAS, Belgia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 9   Decorative switch plate covers; covers for electric 

outlets. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.15 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1569898 
(151) Int.reg.dato: 2020.09.03 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.09.03 

(210) Nasj. ref.nr: 202100256 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.01.07 
(300) Søknadsprioritet: 2020.04.16, US, 88875480 
(540) Gjengivelse av merket: 

KILL SHOT 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 Elite IP Holdings, LLC, 1600 N. Park Drive, FL33326 
WESTON, USA 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 5   Dietary supplement drink mixes; dietary supplemental 

drinks; dietary and nutritional supplements; liquid 
nutritional supplement; nutritional supplement energy 
bars; nutritional supplements; nutritional and dietary 
supplements formed and packaged as bars; powdered 
nutritional supplement drink mix. 

  Klasse 32   Energy drinks; isotonic drinks; non-alcoholic drinks, 
namely, energy shots; sports drinks. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.19 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1569902 
(151) Int.reg.dato: 2020.07.06 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.07.06 

(210) Nasj. ref.nr: 202100257 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.01.07 
(300) Søknadsprioritet: 2020.06.26, IT, 

302020000051562 
(540) Gjengivelse av merket: 

GAJA'S 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 GAJA SS (Società Semplice), Via Torino, 18, 12050 
BARBARESCO (CN), Italia 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic beverages, except beers. 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1569917 
(151) Int.reg.dato: 2020.08.24 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.08.24 

(210) Nasj. ref.nr: 202100258 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Foshan Wanli Abrasives Co., Ltd, No.218, 2nd floor, 

DUOXI center building, No.1, Lunjiao Xinfeng Road, 
Shunde District, 528000 FOSHAN CITY, 
GUANGDONG PROVINCE, Kina 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 7   Metal drawing machines; grinding wheel (machine 

parts); electric ice shaving machines; machine tools for 
cutting; electroplating machine; hydraulic press; valve 
(machine part); painting machine; polishing machines 
and equipment (electric); spray guns for paint. 

 
 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.20 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
  

 
 

(111) Int.reg.nr: 1569924 
(151) Int.reg.dato: 2020.12.04 
(180) Registreringen 

utløper: 
2030.12.04 

(210) Nasj. ref.nr: 202100259 
(220) Notifikasjonsdato: 2021.01.07 
(540) Gjengivelse av merket: 

PRAZO DE RORIZ 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 PRATS & SYMINGTON, LIMITADA, Travessa Barão 
de Forrester, 86, 4400-034 VILA NOVA DE GAIA, 
Portugal 

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  
  Klasse 33   Alcoholic drinks (except beer). 
 

 Besluttet gjeldende dato i Norge: 
 2021.07.16 

(450) Kunngjøringsdato: 2021.07.26 
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Ansvarsmerker 
 
 

(111) Reg.nr.: 316690 
(151) Reg.dato.: 2021.07.21 
(180) Registreringen 

utløper: 
2031.07.16 

(210) Søknadsnr.: 202109465 
(220) Inndato: 2021.07.16 
(540) Gjengivelse av merket: 

SUS 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 

 SENTRUM UR & SMYKKER AS, Markedsgata 11 B, 
8450 STOKMARKNES, Norge 
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Innsigelser 
 
Innsigelser i registrerte varemerker jf. varemerkeloven § 26, samt innsigelser i internasjonale 
varemerkeregistreringer som er besluttet gjeldende i Norge jf. varemerkeloven §§ 71 og 26. 
 
 

(111) Reg.nr.: 314968 
(210) Søknadsnr.: 202104102 
(450) Reg. kunngjort 

dato: 
2021.04.19 

(540) Gjengivelse av merket 

ILLUMINOX 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(511) Varer og/eller tjenester: 

  Klasse 5   Farmasøytiske produkter for behandling og 
forebygging av kreft. 

  Klasse 10   Medisinsk utstyr for behandling og forebygging av 
kreft. 

  Klasse 41   Utdannings- og opplæringstjenester, nemlig 
fremskaffelse og tilbydelse av klasser seminarer og 
forelesninger, alt innenfor og vedrørende 
diagnostisering og behandling av kreft; utdannelse og 
tilbydelse av opplæring innen onkologi; utdannelse og 
tilbydelse av opplæring innen onkologi herunder 
fremskaffelse og tilbydelse av midlertidig bruk av online 
ikke-nedlastbar software for sporing og lagring av 
personlig informasjon om symptomer, bivirkninger, 
behandling av og erfaringer vedrørende den 
individuelle persons kreftsykdom, logging av daglige 
hendelser og resultater av aktiviteter og kognitive 
tester, og utgivelse og deling av resultater basert på 
den fremkomne informasjon; utgivelse av resultater for 
legemiddelstudier for farmasøytisk preparater; 
publisering av kliniske utprøvinger. 

  Klasse 42   Vitenskapelige, biologiske og medisinske 
forskningstjenester; fremskaffelse av medisinsk og 
vitenskapelig forskningsinformasjon og utvikling av 
samme gjennom kliniske studier for andre; 
fremskaffelse av informasjon om reseptbelagt 
kreftmedisin i form av tilbydelse av linker til 
tredjemanns websider. 

  Klasse 44   Helseinformasjon; fremskaffelse av informasjon 
vedrørende helsevesenet, medisinske tilstander, 
medisin og legemidler; fremskaffelse av helse- og 
medisinsk informasjon vedrørende legemidler og 
behandling av kreft; fremskaffelse av medisinsk 
informasjon via plattformer for farmasi og onkologi; 
fremskaffelse av medisinsk- og 
pasientstøtteinformasjon relatert til behandling av kreft; 
konsulenttjenester, nemlig, medisinske konsultasjoner 
for pasienter diagnostisert med kreft; 
informasjonstjenester vedrørende diagnostisering og 
behandling av kreft; fremskaffelse av informasjon 
vedrørende medisin; fremskaffelse av medisinsk 
informasjon vedrørende medisinske tilstander og 
sykdommer og informasjonstjenester relatert til 
helseeffekter ved bruk av legemidler; informasjon om 
kreft, kreftbehandling, rekonvaleser og 
etterbehandlinger, omsorg og overlevelse fremskaffet 
via en webside på internett; artikler og informasjon om 
kreft, kreftbehandling, rekonvaleser og 
etterbehandlinger, omsorg og overlevelse fremsatt via 
en online søkbar database; medisinsk diagnostisering, 
testing og rapporteringstjenester; genetisk testing for 
diagnostikk og behandlingsformål; fremskaffelse av 
helseinformasjon om kreftmedisin og kreftbehandling. 

(730) Innehaver: 
 Rakuten Medical, Inc. a Delaware corporation, 900 

Concar Drive, Suite 400, CA94402 SAN MATEO, 
USA 

(750) Innehavers fullmektig: 
 PRETOR ADVOKAT AS, Postboks 1734, 7416 

TRONDHEIM, Norge 
 Innsiger: 
 Illumina, Inc., 5200 Illumina Way, CA92122 SAN 

DIEGO, USA 
 Innsigers fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, 

Norge 
 Innsigelse inndag: 
 2021.07.09 
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Avgjørelser fra Klagenemnda 

(210) Søknadsnr.: 201803823
(540) Gjengivelse av merket

(593-
594) 

Merket er et kombinert merke eller et rent 
figurmerke

(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:
19  Parquet and laminate flooring; wall, ceiling
and floor coverings being panels, plates and boards, not
of metal; partitions, doors, profile strips, floor edging
strips, skirting boards, ceiling edging strips, corner
profiles, junction and connecting profiles, matching
profiles, edging profiles, step edging profiles, end
capping, stay bolts, the aforesaid goods not of metal, in
particular of imitation wood, for building; profile strips,
floor edging strips, skirting boards, ceiling edging strips,
corner profiles, junction and connecting profiles,
matching profiles, edging profiles, step edging profiles,
end capping, stay bolts, the aforesaid goods not of
metal, in particular of imitation wood, for building; floors,
not of metal; stair treads (steps) and stringers (parts of
staircases), not of metal.
20  Stay bolts, the aforesaid goods not of metal,
in particular of imitation wood, for building.
27  Floor covering materials; timber floor
coverings; artificial ground coverings; floor coverings
with plastic surfaces; floor coverings of plastic or their
substitutes.

(731) Søker:
MeisterWerke Schulte GmbH, Johannes-Schulte-Allee
5, 59602, RÜTHEN, DE

(740) Fullmektig:
ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213, OSLO, NO
Søknad inngitt:
2018.03.22
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2020.12.11):
Den internasjonale registreringen nektes virkning i
Norge.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2021.02.11
Klagenemndas avgjørelse av 2021.04.09:
Klagen forkastes.

(210) Søknadsnr.: 201807358
(540) Gjengivelse av merket

THIS IS EVERYTHING 
(541) Merket er et ordmerke i standard font
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:

3  Cosmetics; make-up preparations. 
(731) Søker:

L'OREAL, 14, rue Royale, 75008, PARIS, FR
(740) Fullmektig:

ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213, OSLO, NO
Søknad inngitt:
2018.06.07
Patentstyrets avgjørelse av søknaden (2020.12.01):
Den internasjonale registreringen nektes virkning i
Norge.
Klage på Patentstyrets avgjørelse innkommet:
2021.01.30
Klagenemndas avgjørelse av 2021.04.14:
Klagen forkastes.
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Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer 
 
Begrensing av liste over varer eller tjenester utført for internasjonale registreringer som er gyldige i 
Norge. 
 
 

(111) Reg.nr.: 0762868 
(210) Søknadsnr.: 200110959 
(151) Reg.dato: 2001.06.22 
(180) Registreringer 

utløper: 
2021.06.22 

(220) Inndato: 2001.08.30 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Brevet Michel SarL, Le Suquet, F-12210 Laguiole, 

Frankrike 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 30   Coffee, tea, cocoa; flours and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery, edible ices; 
honey; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments); 
spices; ice for refreshment. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1360636 
(210) Søknadsnr.: 201710691 
(151) Reg.dato: 2016.12.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2026.12.21 

(220) Inndato: 2017.08.17 
(540) Gjengivelse av merket: 

TESLA 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Tesla, Inc., 3500 Deer Creek Road, CA94304 PALO 

ALTO, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 42   Monitoring of solar panels and other equipment for 
use in converting solar energy into electricity to ensure 
proper functioning and programming for meeting 
electricity demands and usage goals; monitoring of 
efficiency, production levels and other performance 
data of solar panels and other equipment for use in 
converting solar energy into electricity. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1438127 
(210) Søknadsnr.: 202014364 
(151) Reg.dato: 2018.06.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.06.21 

(220) Inndato: 2020.11.12 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 TRERE' INNOVATION S.r.l., Via Modena, 18, 46041 

ASOLA (MANTOVA), Italia 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 25   Socks for men, women and children; tights; socks; 

sports socks for men, women and children; sportswear; 
rainproof clothing; casualwear; clothing for men, 
women, and children; articles of sports clothing; articles 
of leisure clothing; coats; jackets [clothing]; heavy 
jackets; trousers; trousers shorts; sweat shirts; 
jumpers; sweaters; undershirts; tee-shirts; sashes for 
wear; gloves [clothing]; headscarves; berets; bonnets; 
hats; waist belts; shoes; footwear for men and women; 
children's footwear; footwear. 

  Klasse 35   Online retail and wholesale services in relation to 
socks and clothing; advice and information about 
customer services and product management and prices 
on Internet sites in connection with purchases made 
over the Internet; Internet retail and wholesale services 
of socks and clothing; retail and wholesale services in 
relation to socks and clothing. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1456725 
(210) Søknadsnr.: 201903992 
(151) Reg.dato: 2019.02.21 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.02.21 

(220) Inndato: 2019.03.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

Baltoro 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Xerox Corporation, 201 Merritt 7, CT06851-1056 

NORWALK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 7   Industrial printing machines and inking apparatus for 
printing systems, industrial inkjet printing machines; 
structural components for the aforesaid products. 

  Klasse 9   Industrial document printers; digital document printers; 
industrial inkjet document printers; printer hubs for 
industrial inkjet printers; all these products being 
designed for use with computers and computer-related 
industrial equipment; print heads for document printers; 
and structural replacement parts of all the aforesaid 
products. 
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(111) Reg.nr.: 1470794 
(210) Søknadsnr.: 201907701 
(151) Reg.dato: 2018.12.20 
(180) Registreringer 

utløper: 
2028.12.20 

(220) Inndato: 2019.06.06 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 F&l Beverages AG, Baarerstrasse 52, 6300 ZUG, 

Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 32   Aperitifs, non-alcoholic; lithia water; seltzer water; 
soda water; waters [beverages]; aerated water; mineral 
water [beverages]; table waters; kvass [non-alcoholic 
beverage]; cocktails, non-alcoholic; lemonades; non-
alcoholic beverages; isotonic beverages; non-alcoholic 
honey-based beverages; rice-based beverages, other 
than milk substitutes; soya-based beverages, other 
than milk substitutes; aloe vera drinks, non-alcoholic; 
whey beverages; protein-enriched sports beverages; 
soft drinks; non-alcoholic beverages flavored with 
coffee; non-alcoholic beverages flavored with tea; non-
alcoholic fruit juice beverages; energy drinks; fruit 
nectars, non-alcoholic; orgeat; powders for effervescing 
beverages; sarsaparilla [non-alcoholic beverage]; 
syrups for lemonade; syrups for beverages; smoothies; 
tomato juice [beverage]; cider, non-alcoholic; vegetable 
juices [beverages]; fruit juices; preparations for making 
aerated water; preparations for making liqueurs; 
preparations for making beverages; must; grape must, 
unfermented; malt wort; pastilles for effervescing 
beverages; sherbets [beverages]; non-alcoholic fruit 
extracts; essences for making beverages. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1515375 
(210) Søknadsnr.: 202002410 
(151) Reg.dato: 2019.12.18 
(180) Registreringer 

utløper: 
2029.12.18 

(220) Inndato: 2020.02.20 
(540) Gjengivelse av merket: 

WISIO 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 

BAD VILBEL, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 5   Pharmaceuticals, medical and veterinary 
preparations; medicine; sanitary preparations for 
medical purposes; dietetic food and substances 
adapted for medical or veterinary use, food for babies; 
diagnostic agents for medical use; plasters, materials 
for dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
disinfectants; vermin destroying preparations; 
fungicides, herbicides. 

  Klasse 10   Dental apparatus and instruments; applicators for 
medications; medical apparatus for introducing 

pharmaceutical preparations into the human body; 
diagnostic apparatus for medical purposes; artificial 
limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture 
materials; therapeutic and assistive devices adapted for 
the disabled; massage apparatus; apparatus, devices 
and articles for nursing infants; sexual activity 
apparatus, devices and articles. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1522896 
(210) Søknadsnr.: 202004360 
(151) Reg.dato: 2020.02.24 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.02.24 

(220) Inndato: 2020.04.02 
(540) Gjengivelse av merket: 

KIA PAY 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Kia Corporation, 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 06797 

SEOUL, Sør-Korea 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 36   Issuance of membership credit cards; payment 
services provided via wireless telecommunications 
apparatus and devices; processing of credit card 
transactions; processing of payment transactions via 
the internet; member and discount card services in the 
field of financing; providing financial information related 
to the integration and analysis of account information 
between vehicles and customers, and transaction 
information collected through in-vehicle simple 
payments; in-vehicle transaction authentication and 
verification services; in-vehicle mobile and internet 
payment services; in-vehicle automated payment 
services; card services in the field of financing for the 
accumulation of points and mileage. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1531235 
(210) Søknadsnr.: 202006475 
(151) Reg.dato: 2020.04.10 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.04.10 

(220) Inndato: 2020.05.21 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Laboratoires Thea, 12, rue Louis Blériot, Zone 

industrielle du Brézet, 63100 CLERMONT-FERRAND, 
Frankrike 

(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 
  Klasse 3   Cosmetic products for eye, eyelash and eyelid 

cleaning and care, particularly gels, creams, wipes 
impregnated with a cleaning and care preparation and 
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lotions for cosmetic use for eye, eyelash and eyelid 
cleaning and care. 

  Klasse 5   Pharmaceutical preparations for ophthalmological 
use; Ophthalmological preparations; hygienic 
preparations for ophthalmological use; food or 
nutritional supplements for ophthalmological use; 
dietetic substances for ophthalmological use; vitamin 
preparations for ophthalmological use; disinfectants for 
sanitary and hygienic use; collyriums; ophthalmological 
ointments; preparations for cleaning contact lenses; 
solutions, lotions, creams, gels for pharmaceutical use; 
antiseptics, analgesics, antibiotics used for ophthalmic 
purposes. 

  Klasse 10   Surgical and medical apparatus and instruments for 
ophthalmic use; artificial eyes; vials for medical use; 
syringes for ophthalmological use. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1544887 
(210) Søknadsnr.: 202009965 
(151) Reg.dato: 2020.03.12 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.03.12 

(220) Inndato: 2020.08.13 
(540) Gjengivelse av merket: 

VITAL-E MICROBIOME AGE 
DEFENSE CREAM 

(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Peter Thomas Roth Labs, LLC, 460 Park Avenue, NY 

10022 NEW YORK, USA 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 3   Non-medicated skin care preparations containing 
Vitamin E. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1551848 
(210) Søknadsnr.: 202011883 
(151) Reg.dato: 2020.08.05 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.08.05 

(220) Inndato: 2020.09.24 
(540) Gjengivelse av merket: 

AESCULAP Aicon 
(592) Merket er et  ordmerke i standard font 
(730) Innehaver: 
 Aesculap AG, Am Aesculap-Platz, 78532 

TUTTLINGEN, Tyskland 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 10   Sterile containers and sterilising trays; accessories 
and replacement parts for sterile containers and 
sterilising trays; all the aforementioned goods not for 
ophthalmic, optical purposes. 

 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1557556 
(210) Søknadsnr.: 202013633 
(151) Reg.dato: 2020.08.27 
(180) Registreringer 

utløper: 
2030.08.27 

(220) Inndato: 2020.10.29 
(540) Gjengivelse av merket: 

 
(593-
594) 

Merket er et  kombinert merke eller et rent 
figurmerke 

(730) Innehaver: 
 Swiss Green Gas International AG, Altenbergstrasse 

8, 3013 BERN, Sveits 
(511) Ny vare-/tjenestefortegnelse: 

  Klasse 4   Natural gas, biogas, liquefied petroleum gas, gaseous 
fuels; electrical energy. 

  Klasse 35   Advertising; commercial business management; 
commercial administration; office functions; 
management of energy production and distribution 
companies; all the above-mentioned services related to 
renewable gas production, processing and distribution. 

  Klasse 36   Insurance services; financial affairs; monetary affairs; 
real estate affairs; brokerage services in financial 
investment in companies specialized in the field of 
energy. 

  Klasse 37   Oil and gas drilling services; installation, maintenance, 
overhaul and repair of apparatus, equipment and 
installations for energy and electric energy production; 
construction of installations for producing energy and 
electric energy as structures; installation, maintenance 
and repair of energy conversion apparatus and power 
plants; provision of information relating to the repair or 
maintenance of machines and apparatus for electrical 
energy distribution or control; all the above-mentioned 
services related to renewable gas production, 
processing and distribution. 

  Klasse 39   Transport; storage and distribution as well as supply 
of energy and fuel; supply of electrical energy, gas, 
water and district heating; providing information relating 
to the distribution of electricity. 

  Klasse 40   Production and processing of fuel and other sources 
of energy; consultant services regarding energy 
production; energy treatment and transformation; 
liquefaction of petroleum gas and biogas. 

  Klasse 42   Industrial analysis, industrial research and industrial 
design services; quality control and authentication 
services; all the above-mentioned services related to 
renewable gas production, processing and distribution. 
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Merker som ikke er fornyet 
 
 

(111) Reg.nr.: 107013 
 

 
(111) Reg.nr.: 107020 
 

 
(111) Reg.nr.: 107031 
 

 
(111) Reg.nr.: 107035 
 

 
(111) Reg.nr.: 107054 
 

 
(111) Reg.nr.: 107055 
 

 
(111) Reg.nr.: 107063 
 

 
(111) Reg.nr.: 107065 
 

 
(111) Reg.nr.: 107071 
 

 
(111) Reg.nr.: 107094 
 

 
(111) Reg.nr.: 107095 
 

 
(111) Reg.nr.: 107130 
 

 
(111) Reg.nr.: 107133 
 

 
(111) Reg.nr.: 107135 
 

 
(111) Reg.nr.: 143683 
 

 
(111) Reg.nr.: 143685 
 

 
(111) Reg.nr.: 143691 
 

 
(111) Reg.nr.: 143693 
 

 
(111) Reg.nr.: 143721 
 

 
(111) Reg.nr.: 143722 
 

 
(111) Reg.nr.: 143738 
 

 

(111) Reg.nr.: 143739 
 

 
(111) Reg.nr.: 143743 
 

 
(111) Reg.nr.: 143744 
 

 
(111) Reg.nr.: 206256 
 

 
(111) Reg.nr.: 206269 
 

 
(111) Reg.nr.: 206271 
 

 
(111) Reg.nr.: 206288 
 

 
(111) Reg.nr.: 206304 
 

 
(111) Reg.nr.: 206315 
 

 
(111) Reg.nr.: 206319 
 

 
(111) Reg.nr.: 206329 
 

 
(111) Reg.nr.: 206338 
 

 
(111) Reg.nr.: 206341 
 

 
(111) Reg.nr.: 206343 
 

 
(111) Reg.nr.: 206345 
 

 
(111) Reg.nr.: 206359 
 

 
(111) Reg.nr.: 206361 
 

 
(111) Reg.nr.: 206375 
 

 
(111) Reg.nr.: 206376 
 

 
(111) Reg.nr.: 206377 
 

 
(111) Reg.nr.: 206379 
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(111) Reg.nr.: 206381 
 

 
(111) Reg.nr.: 206384 
 

 
(111) Reg.nr.: 206392 
 

 
(111) Reg.nr.: 206393 
 

 
(111) Reg.nr.: 206399 
 

 
(111) Reg.nr.: 206403 
 

 
(111) Reg.nr.: 206405 
 

 
(111) Reg.nr.: 206409 
 

 
(111) Reg.nr.: 206410 
 

 
(111) Reg.nr.: 206414 
 

 
(111) Reg.nr.: 206423 
 

 
(111) Reg.nr.: 206432 
 

 
(111) Reg.nr.: 206433 
 

 
(111) Reg.nr.: 206435 
 

 
(111) Reg.nr.: 206445 
 

 
(111) Reg.nr.: 206448 
 

 
(111) Reg.nr.: 206457 
 

 
(111) Reg.nr.: 206475 
 

 
(111) Reg.nr.: 206485 
 

 
(111) Reg.nr.: 206489 
 

 
(111) Reg.nr.: 206496 
 

 
(111) Reg.nr.: 206501 
 

 

(111) Reg.nr.: 206506 
 

 
(111) Reg.nr.: 206514 
 

 
(111) Reg.nr.: 258021 
 

 
(111) Reg.nr.: 258022 
 

 
(111) Reg.nr.: 258034 
 

 
(111) Reg.nr.: 258037 
 

 
(111) Reg.nr.: 258038 
 

 
(111) Reg.nr.: 258039 
 

 
(111) Reg.nr.: 258042 
 

 
(111) Reg.nr.: 258046 
 

 
(111) Reg.nr.: 258052 
 

 
(111) Reg.nr.: 258054 
 

 
(111) Reg.nr.: 258055 
 

 
(111) Reg.nr.: 258056 
 

 
(111) Reg.nr.: 258057 
 

 
(111) Reg.nr.: 258058 
 

 
(111) Reg.nr.: 258059 
 

 
(111) Reg.nr.: 258060 
 

 
(111) Reg.nr.: 258061 
 

 
(111) Reg.nr.: 258063 
 

 
(111) Reg.nr.: 258066 
 

 
(111) Reg.nr.: 258067 
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(111) Reg.nr.: 258070 
 

 
(111) Reg.nr.: 258072 
 

 
(111) Reg.nr.: 258074 
 

 
(111) Reg.nr.: 258075 
 

 
(111) Reg.nr.: 258078 
 

 
(111) Reg.nr.: 258080 
 

 
(111) Reg.nr.: 258081 
 

 
(111) Reg.nr.: 258091 
 

 
(111) Reg.nr.: 258092 
 

 
(111) Reg.nr.: 258094 
 

 
(111) Reg.nr.: 258095 
 

 
(111) Reg.nr.: 258096 
 

 
(111) Reg.nr.: 258103 
 

 
(111) Reg.nr.: 258106 
 

 
(111) Reg.nr.: 258108 
 

 
(111) Reg.nr.: 258109 
 

 
(111) Reg.nr.: 258117 
 

 
(111) Reg.nr.: 258133 
 

 
(111) Reg.nr.: 258136 
 

 
(111) Reg.nr.: 258138 
 

 
(111) Reg.nr.: 258142 
 

 
(111) Reg.nr.: 258143 
 

 

(111) Reg.nr.: 258144 
 

 
(111) Reg.nr.: 258146 
 

 
(111) Reg.nr.: 258147 
 

 
(111) Reg.nr.: 258149 
 

 
(111) Reg.nr.: 258151 
 

 
(111) Reg.nr.: 258152 
 

 
(111) Reg.nr.: 258153 
 

 
(111) Reg.nr.: 258177 
 

 
(111) Reg.nr.: 258180 
 

 
(111) Reg.nr.: 258185 
 

 
(111) Reg.nr.: 258186 
 

 
(111) Reg.nr.: 258206 
 

 
(111) Reg.nr.: 258210 
 

 
(111) Reg.nr.: 258211 
 

 
(111) Reg.nr.: 258226 
 

 
(111) Reg.nr.: 258240 
 

 
(111) Reg.nr.: 258243 
 

 
(111) Reg.nr.: 258725 
 

 
(111) Reg.nr.: 260120 
 

 
(111) Reg.nr.: 260133 
 

 
(111) Reg.nr.: 260140 
 

 
(111) Reg.nr.: 260143 
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(111) Reg.nr.: 260145 
 

 
(111) Reg.nr.: 260151 
 

 
(111) Reg.nr.: 260161 
 

 
(111) Reg.nr.: 260162 
 

 
(111) Reg.nr.: 260169 
 

 
(111) Reg.nr.: 260176 
 

 
(111) Reg.nr.: 260180 
 

 
(111) Reg.nr.: 260185 
 

 
(111) Reg.nr.: 260188 
 

 
(111) Reg.nr.: 260189 
 

 
(111) Reg.nr.: 260190 
 

 
(111) Reg.nr.: 260193 
 

 
(111) Reg.nr.: 260194 
 

 
(111) Reg.nr.: 260201 
 

 
(111) Reg.nr.: 260202 
 

 
(111) Reg.nr.: 260203 
 

 
(111) Reg.nr.: 260207 
 

 
(111) Reg.nr.: 260211 
 

 
(111) Reg.nr.: 260214 
 

 
(111) Reg.nr.: 260215 
 

 
(111) Reg.nr.: 260216 
 

 
(111) Reg.nr.: 260217 
 

 

(111) Reg.nr.: 260219 
 

 
(111) Reg.nr.: 260221 
 

 
(111) Reg.nr.: 260224 
 

 
(111) Reg.nr.: 260229 
 

 
(111) Reg.nr.: 260230 
 

 
(111) Reg.nr.: 260236 
 

 
(111) Reg.nr.: 260238 
 

 
(111) Reg.nr.: 260242 
 

 
(111) Reg.nr.: 260250 
 

 
(111) Reg.nr.: 260253 
 

 
(111) Reg.nr.: 260255 
 

 
(111) Reg.nr.: 260257 
 

 
(111) Reg.nr.: 260258 
 

 
(111) Reg.nr.: 260260 
 

 
(111) Reg.nr.: 260264 
 

 
(111) Reg.nr.: 260268 
 

 
(111) Reg.nr.: 260274 
 

 
(111) Reg.nr.: 260282 
 

 
(111) Reg.nr.: 260287 
 

 
(111) Reg.nr.: 260288 
 

 
(111) Reg.nr.: 260289 
 

 
(111) Reg.nr.: 260290 
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(111) Reg.nr.: 260299 
 

 
(111) Reg.nr.: 260300 
 

 
(111) Reg.nr.: 260301 
 

 
(111) Reg.nr.: 260305 
 

 
(111) Reg.nr.: 260328 
 

 
(111) Reg.nr.: 260330 
 

 
(111) Reg.nr.: 260332 
 

 
(111) Reg.nr.: 260343 
 

 
(111) Reg.nr.: 260366 
 

 
(111) Reg.nr.: 260376 
 

 
(111) Reg.nr.: 260378 
 

 
(111) Reg.nr.: 260379 
 

 
(111) Reg.nr.: 260449 
 

 
(111) Reg.nr.: 260496 
 

 
(111) Reg.nr.: 260571 
 

 
(111) Reg.nr.: 260602 
 

 
(111) Reg.nr.: 260603 
 

 
(111) Reg.nr.: 260665 
 

 
(111) Reg.nr.: 260674 
 

 
(111) Reg.nr.: 260714 
 

 
(111) Reg.nr.: 260716 
 

 
(111) Reg.nr.: 260743 
 

 

(111) Reg.nr.: 260819 
 

 
(111) Reg.nr.: 260884 
 

 
(111) Reg.nr.: 260989 
 

 
(111) Reg.nr.: 261081 
 

 
(111) Reg.nr.: 261157 
 

 
(111) Reg.nr.: 261185 
 

 
(111) Reg.nr.: 261430 
 

 
(111) Reg.nr.: 261432 
 

 
(111) Reg.nr.: 261433 
 

 
(111) Reg.nr.: 261730 
 

 
(111) Reg.nr.: 261981 
 

 
(111) Reg.nr.: 262014 
 

 
(111) Reg.nr.: 262580 
 

 
(111) Reg.nr.: 262685 
 

 
(111) Reg.nr.: 262955 
 

 
(111) Reg.nr.: 262956 
 

 
(111) Reg.nr.: 263207 
 

 
(111) Reg.nr.: 263252 
 

 
(111) Reg.nr.: 264268 
 

 
(111) Reg.nr.: 264296 
 

 
(111) Reg.nr.: 265597 
 

 
(111) Reg.nr.: 277183 
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(111) Reg.nr.: 39845 
 

 
(111) Reg.nr.: 57627 
 

 
(111) Reg.nr.: 8044 
 

 
(111) Reg.nr.: 80804 
 

 
(111) Reg.nr.: 80839 
 

 
(111) Reg.nr.: 80869 
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Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter 
 
Endring av innehaver, eller av innehavers navn og/eller adresse, i spesifiserte varemerkerettigheter, jf. 
varemerkeloven § 53 og varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 202000235 
(730) Søker: 
 Amazon Europe Core S.à r.l., 5, Rue Plaetis, 2338 ESPA, 

Luxembourg 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKAT KRISTINE SNYDER AS, Ekebergveien 225 B, 

1162 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 104877 
(210) Søknadsnr.: 19783027 
(730) Innehaver: 
 Kensing, LLC, 2525 South Kensington Avenue, IL60901 

KANKAKEE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 109268 
(210) Søknadsnr.: 19800067 
(730) Innehaver: 
 Lyle & Scott Ltd, The Lock Building, 37 Kentish Town 

Road, NW18NX LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 109283 
(210) Søknadsnr.: 19791490 
(730) Innehaver: 
 Kensing, LLC, 2525 South Kensington Avenue, IL60901 

KANKAKEE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 109556 
(210) Søknadsnr.: 19800240 
(730) Innehaver: 
 Balenciaga, 40 rue de Sèvres, 75007 PARIS, Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 130032 
(210) Søknadsnr.: 19861421 
(730) Innehaver: 
 United International Pictures, Building 5, Chiswick Park 

566 Chiswick High Road, W45YF LONDON, Storbritannia 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.09 
   

 

(111) Reg.nr.: 145964 
(210) Søknadsnr.: 19895295 
(730) Innehaver: 
 Simone Pérèle SA, 1 rue de Stockholm, 75008 PARIS, 

Frankrike 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 146179 
(210) Søknadsnr.: 19895664 
(730) Innehaver: 
 PQ Corporation, 300 Lindenwood Drive, Valleybrooke 

Corporate Center, PA19355-1740 MALVERN, USA 
(740) Fullmektig: 
 TANDBERG INNOVATION AS, Postboks 1570 Vika, 

0118 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 147948 
(210) Søknadsnr.: 19874211 
(730) Innehaver: 
 URGO RECHERCHE INNOVATION ET 

DEVELOPPEMENT, 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENOVE, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 176084 
(210) Søknadsnr.: 19940403 
(730) Innehaver: 
 International Business Machines Corporation, North 

Castle Drive, NY10504 ARMONK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 200627 
(210) Søknadsnr.: 199905247 
(730) Innehaver: 
 International Business Machines Corporation, North 

Castle Drive, NY10504 ARMONK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
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(111) Reg.nr.: 206305 
(210) Søknadsnr.: 200004196 
(730) Innehaver: 
 Jørn Stubberud, Erikstadveien 422, 1542 VESTBY, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.14 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 208946 
(210) Søknadsnr.: 200011441 
(730) Innehaver: 
 Puradyn Filter Technologies Inc., 2017 High Ridge Road, 

FL33426 BOYNTON BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 210065 
(210) Søknadsnr.: 200015151 
(730) Innehaver: 
 Visit Group International AB, Kungsgatan 34-36, 41119 

GØTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 211729 
(210) Søknadsnr.: 200009130 
(730) Innehaver: 
 Visit Group International AB, Kungsgatan 34-36, 41119 

GØTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 GÖTEBORG, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 212156 
(210) Søknadsnr.: 200102775 
(730) Innehaver: 
 International Business Machines Corporation, North 

Castle Drive, NY10504 ARMONK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235299 
(210) Søknadsnr.: 200511583 
(730) Innehaver: 
 FOSS AS FIBEROPTISK SYSTEMSALG, Postboks 3614, 

3007 DRAMMEN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 HÅMSØ PATENTBYRÅ AS, Postboks 9, 4068 

STAVANGER, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 235866 
(210) Søknadsnr.: 200512650 
(730) Innehaver: 
 Knaus Tabbert AG, Helmut-Knaus-Str. 1, 94118 

JANDELSBRUNN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 243360 
(210) Søknadsnr.: 200401516 
(730) Innehaver: 
 Atlas Copco Airpower N.V., Boomsesteenweg 957, 2610 

WILRIJK, Belgia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 251892 
(210) Søknadsnr.: 200904956 
(730) Innehaver: 
 Allergan Therapeutics LLC, 5 Giralda Farms, NJ07940 

MADISON, USA 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 263111 
(210) Søknadsnr.: 201108741 
(730) Innehaver: 
 Knaus Tabbert AG, Helmut-Knaus-Str. 1, 94118 

JANDELSBRUNN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 265102 
(210) Søknadsnr.: 201109728 
(730) Innehaver: 
 Warby Parker Inc., 233 Spring Street, 6th Floor East, 

NY10013 NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.07 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 267075 
(210) Søknadsnr.: 201112296 
(730) Innehaver: 
 Knaus Tabbert AG, Helmut-Knaus-Str. 1, 94118 

JANDELSBRUNN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
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(111) Reg.nr.: 267572 
(210) Søknadsnr.: 201206300 
(730) Innehaver: 
 Yapril AS, Rasmus Rønnebergs gate 21, 6002 

ÅLESUND, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.08 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 269286 
(210) Søknadsnr.: 201100508 
(730) Innehaver: 
 Halliburton AS, Eldfiskvegen 1, 4056 TANANGER, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.06.18 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 272305 
(210) Søknadsnr.: 201200257 
(730) Innehaver: 
 Plum, PBC, 6795 N. Palm Ave., Suite 200, CA93704-

1088 FRESNO, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 277774 
(210) Søknadsnr.: 201406544 
(730) Innehaver: 
 Knaus Tabbert AG, Helmut-Knaus-Str. 1, 94118 

JANDELSBRUNN, Tyskland 
(740) Fullmektig: 
 OSLO PATENTKONTOR AS, Hoffsveien 1A, 0275 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 283268 
(210) Søknadsnr.: 201505906 
(730) Innehaver: 
 SAVOY HOLDING AS, c/o Strawberry Group AS, 

Postboks 2424 Solli, 0201 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS, Postboks 2444 Solli, 

0201 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.12 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 301914 
(210) Søknadsnr.: 201817211 
(730) Innehaver: 
 MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA, 1-

21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, 108-8410 TOKYO, 
Japan 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 302616 
(210) Søknadsnr.: 201705718 
(730) Innehaver: 
 NTI Group ApS, Lejrvej 15, 3500 VÆRLØSE, Danmark 
(740) Fullmektig: 
 Otello Law Firm, Dalgasgade 25, 8., 7400 HERNING, 

Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 303776 
(210) Søknadsnr.: 201816434 
(730) Innehaver: 
 PURE BLUE OF NORWAY AS, Olsvikfjellet 27B, 5184 

OLSVIK, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.09 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 311276 
(210) Søknadsnr.: 201916356 
(730) Innehaver: 
 Aptum Managed Services (Canada) Inc., 750 Park of 

Commerce Drive, FL33487 BOCA RATON, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 311277 
(210) Søknadsnr.: 201916383 
(730) Innehaver: 
 Aptum Managed Services (Canada) Inc., 750 Park of 

Commerce Drive, FL33487 BOCA RATON, USA 
(740) Fullmektig: 
 ACAPO AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 312717 
(210) Søknadsnr.: 202009612 
(730) Innehaver: 
 Trioplast Industrier AB, Parkgatan 10, Box 143, 33323 

SMÅLANDSSTENAR, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
   

 
 

(111) Reg.nr.: 316423 
(210) Søknadsnr.: 202100961 
(730) Innehaver: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
  
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.08 
   

 
 

 



 lisenser 2021.07.26 - nr 30/21

62 
 

Lisenser 
 
Anmerkning av nye lisenser jf. varemerkeloven § 32 og de alminnelige bestemmelsene til  
Madridprotokollen, rule 20bis. 
 
 

(210) Søknadsr: 202015191 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Sueros y Bebidas Rehidratantes, 
S.A. de C.V., Avenue España N° 
1840, Colonia Moderna, 
Z.C.44190 in Guadalajara 
JALISCO, Mexico (MX) 

 Lisenshaver: Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., 
Avenue España N° 1840, Colonia 
Moderna,, 44190 
GUADALAJARA, JALISCO, 
Mexico (MX) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 5 Farmasøytika og legemidler, medisinske preparater; 

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat 
og stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker og dyr. 
32 Øl; flaskevann; mineralvann og kullsyreholdig vann; 
forfriskende ikke-alkoholholdige drikker; smaksatte og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; isotoniske drikker; 
energidrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft, sirup og 
andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av 
drikker; sodadrikker; kokosvann. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2021.07.14 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2021.07.14 

  
 
 

(210) Søknadsr: 202015192 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Sueros y Bebidas Rehidratantes, 
S.A. de C.V., Avenue España N° 
1840, Colonia Moderna, 
Z.C.44190 in Guadalajara 
JALISCO, Mexico (MX) 

 Lisenshaver: Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., 
Avenue España N° 1840, Colonia 
Moderna,, 44190 
GUADALAJARA, JALISCO, 
Mexico (MX) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 5 Farmasøytika og legemidler, medisinske preparater; 

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat 
og stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker og dyr. 
32 Øl; flaskevann; mineralvann og kullsyreholdig vann; 
forfriskende ikke-alkoholholdige drikker; smaksatte og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; isotoniske drikker; 
energidrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft, sirup og 
andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av 
drikker; sodadrikker; kokosvann. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2021.07.14 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2021.07.14 

  
 
 

(210) Søknadsr: 202015194 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Sueros y Bebidas Rehidratantes, 
S.A. de C.V., Avenue España N° 
1840, Colonia Moderna, 
Z.C.44190 in Guadalajara 
JALISCO, Mexico (MX) 

 Lisenshaver: Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., 
Avenue España N° 1840, Colonia 
Moderna,, 44190 
GUADALAJARA, JALISCO, 
Mexico (MX) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 5 Farmasøytika og legemidler, medisinske preparater; 

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat 
og stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker og dyr. 
32 Øl; flaskevann; mineralvann og kullsyreholdig vann; 
forfriskende ikke-alkoholholdige drikker; smaksatte og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; isotoniske drikker; 
energidrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft, sirup og 
andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av 
drikker; sodadrikker; kokosvann. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2021.07.14 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2021.07.14 

  
 
 

(210) Søknadsr: 202015202 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Sueros y Bebidas Rehidratantes, 
S.A. de C.V., Avenue España N° 
1840, Colonia Moderna, 
Z.C.44190 in Guadalajara 
JALISCO, Mexico (MX) 

 Lisenshaver: Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., 
Avenue España N° 1840, Colonia 
Moderna,, 44190 
GUADALAJARA, JALISCO, 
Mexico (MX) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 5 Farmasøytika og legemidler, medisinske preparater; 

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat 
og stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker og dyr. 
32 Øl; flaskevann; mineralvann og kullsyreholdig vann; 
forfriskende ikke-alkoholholdige drikker; smaksatte og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; isotoniske drikker; 
energidrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft, sirup og 
andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av 
drikker; sodadrikker; kokosvann. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2021.07.14 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2021.07.14 

  
 
 

(210) Søknadsr: 202015203 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Sueros y Bebidas Rehidratantes, 
S.A. de C.V., Avenue España N° 
1840, Colonia Moderna, 
Z.C.44190 in Guadalajara 
JALISCO, Mexico (MX) 

 Lisenshaver: Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., 
Avenue España N° 1840, Colonia 
Moderna,, 44190 
GUADALAJARA, JALISCO, 
Mexico (MX) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 5 Farmasøytika og legemidler, medisinske preparater; 

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat 
og stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker og dyr. 
32 Øl; flaskevann; mineralvann og kullsyreholdig vann; 
forfriskende ikke-alkoholholdige drikker; smaksatte og 
andre ikke-alkoholholdige drikker; isotoniske drikker; 
energidrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft, sirup og 
andre ikke-alkoholholdige preparater for tilberedning av 
drikker; sodadrikker; kokosvann. 
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 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2021.07.14 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2021.07.14 

  
 
 

(210) Søknadsr: 200412458 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 0836586 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

TAPMARK, Avenue Marcel Thiry 
77, Boîte 4, 1200 WOLUWE-
SAINT-LAMBERT, Belgia (BE) 

 Lisenshaver: TAPE A L'OEIL, 24 Avenue du 
Grand Cottignies, 59290 
WASQUEHAL, Frankrike (FR) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 24 Textiles and textile goods, not included in other 

classes, namely household linen, table linen, bath linen 
(except clothing), bed linen, pocket handkerchiefs. 
25 Clothing, footwear, headgear. 
26 Lace and embroidery, ribbons and braid. 

 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2021.04.28 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2021.07.15 

  
 
 

(210) Søknadsr: 201507452 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1252097 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

TAPMARK, Avenue Marcel Thiry 
77, Boîte 4, 1200 WOLUWE-
SAINT-LAMBERT, Belgia (BE) 

 Lisenshaver: TAPE A L'OEIL, 24 Avenue du 
Grand Cottignies, 59290 
WASQUEHAL, Frankrike (FR) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 18 Backpacks; handbags; travel bags; traveling sets 

(leather goods); wheeled bags; suitcases; sling bags for 
carrying infants; wallets, purses not of precious metal; 
satchels; umbrellas; bum-bags; shoulder bags; school 
bags; bags for campers; gym bags; beach bags; sports 
bags; duffel bags; barrel bags; clutch bags [handbags]; 
small handbags; leather bags and wallets; rucksacks on 
casters; small backpacks; daypacks; hiking backpacks. 
25 Wind-resistant clothing; articles of clothing for 
theatrical use; ballet flats [flat shoes]; bandanas 
[neckerchiefs]; headbands [clothing]; stockings and tights; 
romper suits; baby bottoms; children's and infants' cloth 
bibs; plastic baby bibs; Bermuda shorts; blazers; overalls; 
blue jeans; bodysuits for babies; teddies [undergarments]; 
knotted caps for babies; bathing caps; shower caps; ski 
hats; snowboard boots; boots and shoes; half-boots; 
suspenders; caps; caps with visors; leather belts 
[clothing]; belts made from imitation leather; belts of textile 
[clothing]; rain hats; hats for infants, babies, toddlers and 
children; socks; baby booties; dance slippers; beach 
footwear; footwear for sports; shoes and boots for young 
children; short-sleeve shirts; blouses; woolen tights; ski 
suits; pram suits; pajamas, dressing gowns; dresses, 
skirts, trousers, jackets, coats, sweaters; fleece pullovers; 
ponchos; jumper suits. 
35 Advertising; business management; business 
administration; office functions; retail (or wholesale) store 
services and services of a retail store on any means of 
communication online (the Internet), mobile, wireless or 
remote (mail order, teleshopping) for bleaching 
preparations and other substances for laundry use, 
preparations for cleaning, polishing, grease removing and 
abrading, soaps, perfumery products, essential oils, 
cosmetics, hair lotions, dentifrices, cotton sticks and 
cotton wool for cosmetic use, tissues impregnated with 
cosmetic lotions, cosmetic kits, portable media players 
and personal stereos, prerecorded DVDs, DVDs, DVD 
drives, holders and cases for compact discs and DVDs, 
compact discs featuring music, prerecorded musical 
compact discs, CD-ROMs and interactive compact discs, 
spectacles, cases for spectacles and sunglasses, 
swimming goggles, diving goggles, ski goggles, goggles 

for sports, spectacles for children, spectacle frames, snow 
goggles, precious metals and their alloys other than for 
dental use, jewelry, jewelry products, precious stones, 
timepieces, chronometric instruments, diving watches, 
sports watches, jewelry watches, watches, watches with a 
game function, watches for outdoor activities, fashion 
jewelry, jewelry cases (caskets), crosses (jewelry), 
pendants (jewelry), ornamental jewelry for the head, 
paper, cardboard, cardboard articles, printing products, 
characters (numbers and letters), printers' type, apparatus 
and machines for bookbinding (office equipment), 
bookbindings, bookbinding material, photographs 
(printed), printing blocks, stationery, adhesive materials 
for stationery use, instructional or teaching material 
(except apparatus), printed matter, albums, books, 
newspapers, comic books, magazines (periodicals), 
manuals, almanacs, brochures, writing or drawing books, 
notebooks, catalogs, calendars, lithographs, graphic 
representations, engravings, pictures, posters, decals, 
modeling paste, prospectuses, signboards of paper or 
cardboard, stickers (stationery articles), pencils, pens, 
bibs, paper towels and handkerchiefs, bibs and paper 
napkins for babies, table linen of paper, color pencils, felt 
pens, felt marking pens, paper or plastic bags and 
sachets (envelopes, pouches) for packaging, backpacks, 
handbags, travel bags, traveling sets (leather goods), 
wheeled bags, suitcases, sling bags for carrying infants, 
wallets, coin purses not of precious metal, satchels, 
umbrellas, bum-bags, handbags, book bags, shoulder 
bags, souvenir bags, school bags, bags for campers, gym 
bags, beach bags, sports bags, duffel bags, barrel bags, 
clutch bags (handbags), small handbags, leather bags 
and wallets, rucksacks on casters, small backpacks, 
daypacks, hiking backpacks, fabrics, upholstery fabrics, 
bath linen (except clothing), namely, bath towels and 
toiletry gloves, bed linen namely sheets, pillowcases, 
fitted bed sheets, covers for comforters, mattress 
protectors, pillow and cushion protectors, bed blankets, 
bed covers, eiderdowns (down coverlets), curtains of 
textile or plastic, table linen, namely, tablecloths, mats 
and napkins of fabric, oilcloth (for use as table cloths), tie-
backs of textile, washing mitts, towels of textile, beach 
towels, sleeping bags (sheeting), lap robes, travel rugs, 
handkerchiefs of textile, fabric labels, banners, calicoes, 
flags of textile, curtains and blinds of textiles or plastic, 
crib canopies, quilts of textile, baby blankets, children's 
towels, towels of textile materials with American football 
team logos, vinyl place mats, individual place mats made 
of textile, clothing and underwear for children and babies, 
ski jackets, anoraks (parkas), after-ski boots, children's 
headgear, footwear and headgear for babies and infants, 
wind-resistant clothing, articles of clothing for theatrical 
use, ballet flats (flat shoes), bandanas (neckerchiefs), 
headbands (clothing), stockings and tights, romper suits, 
baby bottoms, children's and infants' cloth bibs, plastic 
baby bibs, Bermuda shorts, blazers, overalls, blue jeans, 
bodysuits for babies, teddies (undergarments), knotted 
caps for babies, bathing caps, shower caps, ski hats, 
snowboard boots, boots and shoes, half-boots, 
suspenders, caps, caps with visors, leather belts 
(clothing), belts made from imitation leather, belts of 
textile (clothing), rain hats, hats for infants, babies, 
toddlers and children, socks, baby booties, dance 
slippers, beach footwear, footwear for sports, shoes and 
boots for young children, short-sleeve shirts, blouses, 
woolen tights, ski suits, pram suits, pajamas, dressing 
gowns, dresses, skirts, trousers, jackets, coats, pullovers, 
fleece pullovers, ponchos, jumper suits, hair bands, 
barrettes (hair slides), hair ornaments, hair pins, hair nets, 
plaited hair, false hair, headbands, fastenings for 
suspenders, sewing boxes, buckles (clothing 
accessories), embroidery for garments, hair scrunchies, 
lace and embroidery, ribbons and braids, child restraining 
devices in the form of fabric harnesses for chairs, artificial 
Christmas garlands incorporating lights, spangles for 
clothing, clown wigs, games, toys, mobiles (toys), teddy 
bears, soft toys (toys), dolls and dolls' clothing 
accessories, puppets, play balls and balloons, articles for 
gymnastics and sports, apparatus for games, portable 
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games with liquid crystal displays, playing cards, building 
games, parlor games, toy animals, apparatus for video 
games adapted for use with an external display or screen, 
pocket apparatus for electronic games designed to be 
used with an independent display screen or monitor, toy 
weapons, party favors in the form of small toys, aircraft 
and table football (toys), seesaws, watches as toys, 
puzzles (games), skipping ropes, paper party favors, 
Christmas tree ornaments and decorations, flying disks 
(toys), jokes and conjuring tricks, baby rattles, baby rattles 
incorporating teething rings, bendable toys, pop-up, ride-
on, push and pull, baby toys, enabling consumers to 
conveniently view and purchase those goods; 
presentation on any means of communication for retailing 
household linen, table linen, bed linen, clothes (clothing), 
footwear, headgear, games and toys, books, magazines 
and periodicals, notebooks and pens; marketing activity; 
publication of advertising texts; direct mail advertising 
(leaflets, prospectuses, printed matter, samples); bill-
posting; demonstration of goods; sales promotion for 
others; commercial information and advice for consumers 
(consumer advice shop); administrative processing of 
purchase orders; sales promotion services for others 
using customer loyalty schemes, loyalty scheme services 
involving or not involving the use of a card; organization of 
exhibitions and tests of sports goods for commercial or 
advertising purposes; classified advertising services; 
personnel recruitment. 

 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2021.04.28 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2021.07.15 

  
 
 

(210) Søknadsr: 201514074 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 1272998 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

TAPMARK, Avenue Marcel Thiry 
77, Boîte 4, 1200 WOLUWE-
SAINT-LAMBERT, Belgia (BE) 

 Lisenshaver: TAPE A L'OEIL, 24 Avenue du 
Grand Cottignies, 59290 
WASQUEHAL, Frankrike (FR) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 18 Backpacks; handbags; traveling bags; traveling sets 

(leather goods); wheeled bags; suitcases; sling bags for 
carrying infants; wallets, purses not of precious metal; 
school bags; umbrellas; bum-bags; book bags; shoulder 
bags; souvenir bags; school bags; bags for campers; gym 
bags; beach bags; sports bags; duffel bags; barrel bags; 
clutch bags [handbags]; small handbags; leather bags 
and wallets; rucksacks on casters; small backpacks; 
daypacks; hiking backpacks. 
25 Clothing and underwear for children and babies; ski 
jackets; anoraks [parkas]; after-ski boots; children's 
headgear; footwear and headgear for babies and infants; 
wind-resistant clothing; articles of clothing for theatrical 
use; ballet flats [flat shoes]; bandanas [neckerchiefs]; 
headbands [clothing]; stockings and tights; romper suits; 
baby bottoms; children's and infants' cloth bibs; plastic 
baby bibs; Bermuda shorts; blazers; overalls; blue jeans; 
bodysuits for babies; teddies [undergarments]; knotted 
caps for babies; bathing caps; shower caps; ski hats; 
snowboard boots; boots and shoes; half-boots; 
suspenders; caps; caps with visors; leather belts 
[clothing]; belts made from imitation leather; belts of textile 
[clothing]; rain hats; hats for infants, babies, toddlers and 
children; socks; baby booties; dance slippers; beach 
footwear; footwear for sports; shoes and boots for young 
children; short-sleeve shirts; blouses; woolen tights; ski 
suits; pram suits; pajamas, dressing gowns; dresses, 
skirts, trousers, jackets, coats, sweaters; fleece pullovers; 
ponchos; jumper suits. 
28 Games, toys, mobiles (toys); teddy bears; plush toys; 
dolls and dolls' clothing accessories (clothing); puppets; 
play balls and balloons; articles for gymnastics and 
sports; apparatus for games; portable games with liquid 
crystal displays; playing cards; building games; parlor 
games; toy animals; apparatus for video games adapted 

for use with an external display or screen; pocket 
apparatus for electronic games designed to be used with 
an independent display screen or monitor; toy weapons; 
party favors in the form of small toys; aircraft and table 
football (toys); seesaws; puzzles (games); skipping ropes; 
paper party favors; ornaments and decorations for 
Christmas trees excluding illumination articles and 
confectionery; flying disks [toys]; jokes and conjuring 
tricks; baby rattles; baby rattles incorporating teething 
rings; toys for squeezing, surprise toys, toys for riding, for 
pushing and for pulling; baby toys. 

 Kategori: Eksklusiv 
 Lisens inngått: 2021.04.28 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2021.07.15 

  
 
 

(210) Søknadsr: 202015199 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 313911 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Sueros y Bebidas Rehidratantes, 
S.A. de C.V., Avenue España N° 
1840, Colonia Moderna, 
Z.C.44190 in Guadalajara 
JALISCO, Mexico (MX) 

 Lisenshaver: Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., 
Avenue España N° 1840, Colonia 
Moderna,, 44190 
GUADALAJARA, JALISCO, 
Mexico (MX) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 5 Farmasøytika og legemidler, medisinske preparater; 

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat 
og stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker og dyr. 
32 Flaskevann; mineralvann og kullsyreholdig vann; 
isotoniske drikker;energidrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; 
saft, sirup og andre ikke-alkoholholdigepreparater for 
tilberedning av drikker; sodadrikker; kokosvann. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2021.07.14 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2021.07.14 

  
 
 

(210) Søknadsr: 202015201 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 313912 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Sueros y Bebidas Rehidratantes, 
S.A. de C.V., Avenue España N° 
1840, Colonia Moderna, 
Z.C.44190 in Guadalajara 
JALISCO, Mexico (MX) 

 Lisenshaver: Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., 
Avenue España N° 1840, Colonia 
Moderna,, 44190 
GUADALAJARA, JALISCO, 
Mexico (MX) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 5 Farmasøytika og legemidler, medisinske preparater; 

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat 
og stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker og dyr. 
32 Flaskevann; mineralvann og kullsyreholdig vann; 
isotoniske drikker;energidrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; 
saft, sirup og andre ikke-alkoholholdigepreparater for 
tilberedning av drikker; sodadrikker; kokosvann. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2021.07.14 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2021.07.14 
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(210) Søknadsr: 202015200 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 313914 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Sueros y Bebidas Rehidratantes, 
S.A. de C.V., Avenue España N° 
1840, Colonia Moderna, 
Z.C.44190 in Guadalajara 
JALISCO, Mexico (MX) 

 Lisenshaver: Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., 
Avenue España N° 1840, Colonia 
Moderna,, 44190 
GUADALAJARA, JALISCO, 
Mexico (MX) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 5 Farmasøytika og legemidler, medisinske preparater; 

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat 
og stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker og dyr. 
32 Flaskevann; mineralvann og kullsyreholdig vann; 
isotoniske drikker;energidrikker; fruktdrikker og fruktjuicer; 
saft, sirup og andre ikke-alkoholholdigepreparater for 
tilberedning av drikker; sodadrikker; kokosvann. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2021.07.14 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2021.07.14 

  
 
 

(210) Søknadsr: 202015198 
(111) Reg.nr. / int.reg.nr: 316390 
 Lisensgiver/ 

rettighets-
Innehaver: 

Sueros y Bebidas Rehidratantes, 
S.A. de C.V., Avenue España N° 
1840, Colonia Moderna, 
Z.C.44190 in Guadalajara 
JALISCO, Mexico (MX) 

 Lisenshaver: Laboratorios Pisa, S.A. de C.V., 
Avenue España N° 1840, Colonia 
Moderna,, 44190 
GUADALAJARA, JALISCO, 
Mexico (MX) 

 Varer / tjenester som omfattes: 
 5 Farmasøytika og legemidler, medisinske preparater; 

hygieniske preparater for medisinske formål; dietetisk mat 
og stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; 
kosttilskudd for mennesker og dyr. 
32 Flaskevann; mineralvann og kullsyreholdig vann; 
isotoniske drikker; energidrikker; fruktdrikker og 
fruktjuicer; saft, sirup og andre ikke-alkoholholdige 
preparater for tilberedning av drikker; sodadrikker; 
kokosvann. 

 Kategori: Ikke-eksklusiv 
 Lisens inngått: 2021.07.14 
 Melding innkommet 

patentstyret: 
 
2021.07.14 
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Endringer i fullmaktsforhold 
 
Endring av fullmaktsforhold, jf. varemerkeforskriften § 29. 
 
 

(210) Søknadsnr.: 202013568 
(730) Søker: 
 Perpetual Limited, Angel Place, Level 18, 123 Pitt Street, 

NSW2000 SYDNEY, Australia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 0984748 
(210) Søknadsnr.: 200815547 
(730) Innehaver: 
 Chopard International SA, Route de Promenthoux, 1197 

PRANGINS, Sveits 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 104877 
(210) Søknadsnr.: 19783027 
(730) Innehaver: 
 Kensing, LLC, 2525 South Kensington Avenue, IL60901 

KANKAKEE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 109283 
(210) Søknadsnr.: 19791490 
(730) Innehaver: 
 Kensing, LLC, 2525 South Kensington Avenue, IL60901 

KANKAKEE, USA 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 114268 
(210) Søknadsnr.: 19812312 
(730) Innehaver: 
 Cherry Spelglädje AB, Fürstenbergsgatan 4, 41664 

GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Gammel Kongevej 60, 18th floor, 1850 

FREDERIKSBERG C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 1288659 
(210) Søknadsnr.: 201602240 
(730) Innehaver: 
 Onninen Oy, c/o Kesko Oyj, Työpajankatu 12, 00580 

HELSINGFORS, Finland 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 130880 
(210) Søknadsnr.: 19861411 
(730) Innehaver: 
 BrandCo Giorgio Beverly Hills 2020 LLC, 3411 Silverside 

Road Tatnall Bulding #104, DE19801 WILMINGTON, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.06.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 146093 
(210) Søknadsnr.: 19900015 
(730) Innehaver: 
 American Biltrite INC, Wellesley Hills, MA, USA 
(740) Fullmektig: 
 Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab, 

Silkeborgvej 2, 8000 AARHUS C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 147948 
(210) Søknadsnr.: 19874211 
(730) Innehaver: 
 URGO RECHERCHE INNOVATION ET 

DEVELOPPEMENT, 42 Rue de Longvic, 21300 
CHENOVE, Frankrike 

(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 162808 
(210) Søknadsnr.: 19925032 
(730) Innehaver: 
 CUTTER & BUCK INC, Seattle, WA, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, 20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.12 
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(111) Reg.nr.: 176536 
(210) Søknadsnr.: 19954547 
(730) Innehaver: 
 BrandCO Curve 2020 LLC, 3411 Silverside Road Tatnall 

Building #104, DE19801 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 183906 
(210) Søknadsnr.: 19962544 
(730) Innehaver: 
 BrandCo Giorgio Beverly Hills 2020 LLC, 3411 Silverside 

Road Tatnall Bulding #104, DE19801 WILMINGTON, 
USA 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.06.25 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 208946 
(210) Søknadsnr.: 200011441 
(730) Innehaver: 
 Puradyn Filter Technologies Inc., 2017 High Ridge Road, 

FL33426 BOYNTON BEACH, USA 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 210065 
(210) Søknadsnr.: 200015151 
(730) Innehaver: 
 Visit Group International AB, Kungsgatan 34-36, 41119 

GØTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 

GÖTEBORG, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 210234 
(210) Søknadsnr.: 200007823 
(730) Innehaver: 
 Stordal Møbler AS, Postboks 55, 6250 STORDAL, Norge 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 210265 
(210) Søknadsnr.: 200101089 
(730) Innehaver: 
 Troll Teko Holding AS, Øvre Sund 1, 3018 DRAMMEN, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 211729 
(210) Søknadsnr.: 200009130 
(730) Innehaver: 
 Visit Group International AB, Kungsgatan 34-36, 41119 

GØTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 BRIMONDO AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 

GÖTEBORG, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.08 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 213667 
(210) Søknadsnr.: 200104124 
(730) Innehaver: 
 Stordal Trading Ltd AS, 6250 STORDAL, Norge 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 215576 
(210) Søknadsnr.: 200112591 
(730) Innehaver: 
 BRANDCO ELIZABETH ARDEN 2020 LLC, 3411 

Silverside Road, Tatnall Building #104, DE19810 
WILMINGTON, USA 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 224488 
(210) Søknadsnr.: 200013230 
(730) Innehaver: 
 Papyrus AB, Box 1004, 43126 MÖLNDAL, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, 11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 228546 
(210) Søknadsnr.: 200409497 
(730) Innehaver: 
 Warmia Oy, Mallirnestarinkatu 6, 20780 KAARINA, 

Finland 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 229918 
(210) Søknadsnr.: 200501922 
(730) Innehaver: 
 BRANDCO ELIZABETH ARDEN 2020 LLC, 3411 

Silverside Road, Tatnall Building #104, DE19810 
WILMINGTON, USA 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.06.24 
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(111) Reg.nr.: 231404 
(210) Søknadsnr.: 200400620 
(730) Innehaver: 
 Papyrus AB, Box 1004, 43126 MÖLNDAL, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, 11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 232563 
(210) Søknadsnr.: 200508899 
(730) Innehaver: 
 BRANDCO ELIZABETH ARDEN 2020 LLC, 3411 

Silverside Road, Tatnall Building #104, DE19810 
WILMINGTON, USA 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 234220 
(210) Søknadsnr.: 200514744 
(730) Innehaver: 
 R.O.P.E.S AS, Riddervolds vei 2 D, 3179 

ÅSGÅRDSTRAND, Norge 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 241540 
(210) Søknadsnr.: 200705640 
(730) Innehaver: 
 Petroleum Technology Company AS, Slettestrandveien 

13, 4032 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 243360 
(210) Søknadsnr.: 200401516 
(730) Innehaver: 
 Atlas Copco Airpower N.V., Boomsesteenweg 957, 2610 

WILRIJK, Belgia 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.07 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246206 
(210) Søknadsnr.: 200603947 
(730) Innehaver: 
 Petroleum Technology Company AS, Slettestrandveien 

13, 4032 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 246424 
(210) Søknadsnr.: 200509478 
(730) Innehaver: 
 Petroleum Technology Company AS, Slettestrandveien 

13, 4032 STAVANGER, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ZACCO NORWAY AS, Postboks 488, 0213 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.20 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 263903 
(210) Søknadsnr.: 201112002 
(730) Innehaver: 
 AS WILFA, Industriveien 25, 1481 HAGAN, Norge 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, 20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265240 
(210) Søknadsnr.: 201112074 
(730) Innehaver: 
 Apollo Tyres Ltd, Apollo House,  7 Institutional Area, 

Sector 32, 122001 GURGAON, HARYANA, India 
(740) Fullmektig: 
 BRYN AARFLOT AS, Stortingsgata 8, 0161 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 265569 
(210) Søknadsnr.: 201200726 
(730) Innehaver: 
 PROCURATOR AB, Box 9504, 20039 MALMØ, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, 11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 266353 
(210) Søknadsnr.: 201203413 
(730) Innehaver: 
 BRANDCO ELIZABETH ARDEN 2020 LLC, 3411 

Silverside Road, Tatnall Building #104, DE19810 
WILMINGTON, USA 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 271911 
(210) Søknadsnr.: 201206726 
(730) Innehaver: 
 Cherry Spelglädje AB, Fürstenbergsgatan 4, 41664 

GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Gammel Kongevej 60, 18th floor, 1850 

FREDERIKSBERG C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.12 
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(111) Reg.nr.: 271912 
(210) Søknadsnr.: 201206727 
(730) Innehaver: 
 Cherry Spelglädje AB, Fürstenbergsgatan 4, 41664 

GÖTEBORG, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Aera A/S, Gammel Kongevej 60, 18th floor, 1850 

FREDERIKSBERG C, Danmark 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 274730 
(210) Søknadsnr.: 201111685 
(730) Innehaver: 
 Cutter & Buck Inc, 701 N 34th Street, Suite 400, 

WA98103 SEATTLE, USA 
(740) Fullmektig: 
 AWA Sweden AB, Box 5117, 20071 MALMÖ, Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 279760 
(210) Søknadsnr.: 201408358 
(730) Innehaver: 
 BRANDCO ELIZABETH ARDEN 2020 LLC, 3411 

Silverside Road, Tatnall Building #104, DE19810 
WILMINGTON, USA 

(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.06.24 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 281255 
(210) Søknadsnr.: 201500746 
(730) Innehaver: 
 Procurator AB, Box 9504, 20039 MALMÖ, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, 11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 282085 
(210) Søknadsnr.: 201503169 
(730) Innehaver: 
 Papyrus AB, Box 1004, 43126 MÖLNDAL, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, 11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 282572 
(210) Søknadsnr.: 201504456 
(730) Innehaver: 
 Bytemark, Inc., 268 W 44th Street, 3rd Floor, NY10036 

NEW YORK, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.21 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 283268 
(210) Søknadsnr.: 201505906 
(730) Innehaver: 
 SAVOY HOLDING AS, c/o Strawberry Group AS, 

Postboks 2424 Solli, 0201 OSLO, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ADVOKATFIRMAET SCHJØDT AS, Postboks 2444 Solli, 

0201 OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.12 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 293312 
(210) Søknadsnr.: 201702617 
(730) Innehaver: 
 KIDS ACTION FOR KIDS, c/o Merkur Regnskap SA, 

Sentrumsveien 62, 3647 HVITTINGFOSS, Norge 
(740) Fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.14 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 294950 
(210) Søknadsnr.: 201708219 
(730) Innehaver: 
 Hurtigruten AS, Postboks 6144 Langnes, 9291 TROMSØ, 

Norge 
(740) Fullmektig: 
 SANDS ADVOKATFIRMA DA, Postboks 1829 Vika, 0123 

OSLO, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 303776 
(210) Søknadsnr.: 201816434 
(730) Innehaver: 
 PURE BLUE OF NORWAY AS, Olsvikfjellet 27B, 5184 

OLSVIK, Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.09 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 305768 
(210) Søknadsnr.: 201901936 
(730) Innehaver: 
 OptiGroup AB, Box 1004, 43126 MÖLNDAL, Sverige 
(740) Fullmektig: 
 Zacco Sweden AB, Box 5581, 11485 STOCKHOLM, 

Sverige 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
  

 
 

(111) Reg.nr.: 314419 
(210) Søknadsnr.: 202102567 
(730) Innehaver: 
 Pergolux AS, Idrettsvegen 93, 5353 STRAUME, Norge 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.15 
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(111) Reg.nr.: 95824A 
(210) Søknadsnr.: 117189 
(730) Innehaver: 
 BrandCo Halston 2020 LLC, 3411 Silverside Road Tatnall 

Bulding #104, DE19801 WILMINGTON, USA 
(740) Fullmektig: 
 ONSAGERS AS, Postboks 1813, Vika, 0123 OSLO, 

Norge 
 Melding innkommet patentstyret: 
 2021.07.13 
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Krav om administrativ overprøving av varemerkeregistreringer 
 
I følgende varemerkeregistrering er det innkommet krav om administrativ overprøving. 
 
 

(111) Reg.nr.: 0733528 
(210) Søknadsnr.: 200007113 
(450) Reg. kunngjort: Nr. 37/21 - 2001.09.10 

 Krav om 
administrativ 
overprøving 
innlevert: 

 
 
 
2021.07.15 

(540) Gjengivelse av merket 

ACTI 
(592) Merket er et ordmerke i standard font 
(511) Vare-/ tjenestefortegnelse:  

  Klasse 9   Computer programs (recorded) 
  Klasse 35    Advertising; business management; business 

administration; office functions; compilation, 
systemization and processing of computerised 
information; information regarding companies, business, 
advertising and shopping 

  Klasse 42    Computer programming; consultancy service related to 
computer hardware and software; upgrading, 
development and design of computer programs; research 
and development for third parties; quality control; leasing 
of access to databases on global networks; design of 
webpages; computer system analysis (not in the field of 
production of newspapers) 

 
(730) Innehaver: 

 Act! LLC, 8800 N. Gainey Center Drive, Suite 200, 
AZ85258 SCOTTSDALE, USA 

 Kravstiller: 
 FRISK GRUPPEN AS, Postboks 124, 2391 MOELV, 

Norge 
 Kravstillers fullmektig: 
 NORSK PATENTBYRÅ AS, Postboks 1204 Vika, 0110 

OSLO, Norge 
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Fornyelser 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

108732 2031.07.02 
  

 
108755 2031.07.16 
  

 
108799 2031.07.16 
  

 
108924 2031.07.23 
  

 
108935 2031.07.30 
  

 
108954 2031.07.30 
  

 
109050 2031.08.06 
  

 
109241 2031.08.27 
  

 
109269 2031.08.27 
  

 
109301 2031.09.03 
  

 
109309 2031.09.03 
  

 
109384 2031.09.24 
  

 
109389 2031.09.24 
  

 
109514 2031.10.15 
  

 
109600 2031.10.22 
  

 
145596 2031.06.20 
  

 
145884 2031.07.04 
  

 
145901 2031.07.04 
  

 
145964 2031.07.11 
  

 
145990 2031.07.11 
  

 
146064 2031.07.18 
  

 
146093 2031.07.18 
  

 
146179 2031.07.25 
  

 
146181 2031.07.25 
  

 
146213 2031.07.25 

146292 2031.08.01 
  

 
146359 2031.08.08 
  

 
146366 2031.08.08 
  

 
146497 2031.08.15 
  

 
146545 2031.08.22 
  

 
146546 2031.08.22 
  

 
146567 2031.08.22 
  

 
146571 2031.08.22 
  

 
146574 2031.08.22 
  

 
146702 2031.08.29 
  

 
146713 2031.08.29 
  

 
146725 2031.09.05 
  

 
146844 2031.09.12 
  

 
147054 2031.09.26 
  

 
147102 2031.10.03 
  

 
147234 2031.10.10 
  

 
147371 2031.10.24 
  

 
147372 2031.10.24 
  

 
147373 2031.10.24 
  

 
147374 2031.10.24 
  

 
147375 2031.10.24 
  

 
147376 2031.10.24 
  

 
147377 2031.10.24 
  

 
147429 2031.10.31 
  

 
147431 2031.10.31 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

147432 2031.10.31 
  

 
147433 2031.10.31 
  

 
147434 2031.10.31 
  

 
147435 2031.10.31 
  

 
147436 2031.10.31 
  

 
147437 2031.10.31 
  

 
147438 2031.10.31 
  

 
147439 2031.10.31 
  

 
147440 2031.10.31 
  

 
147441 2031.10.31 
  

 
147442 2031.10.31 
  

 
147443 2031.10.31 
  

 
147444 2031.10.31 
  

 
147445 2031.10.31 
  

 
147447 2031.10.31 
  

 
147448 2031.10.31 
  

 
147449 2031.10.31 
  

 
147451 2031.10.31 
  

 
147452 2031.10.31 
  

 
147572 2031.11.14 
  

 
147833 2031.12.05 
  

 
147987 2031.12.12 
  

 
148010 2031.12.12 
  

 
148378 2032.01.02 
  

 
150562 2032.05.21 
  

 
208946 2031.06.14 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

209149 2031.06.28 
  

 
209265 2031.07.05 
  

 
209266 2031.07.05 
  

 
209267 2031.07.05 
  

 
209268 2031.07.05 
  

 
209269 2031.07.05 
  

 
209270 2031.07.05 
  

 
209271 2031.07.05 
  

 
209272 2031.07.05 
  

 
209273 2031.07.05 
  

 
209274 2031.07.05 
  

 
209275 2031.07.05 
  

 
209276 2031.07.05 
  

 
209277 2031.07.05 
  

 
209278 2031.07.05 
  

 
209279 2031.07.05 
  

 
209280 2031.07.05 
  

 
209281 2031.07.05 
  

 
209282 2031.07.05 
  

 
209283 2031.07.05 
  

 
209284 2031.07.05 
  

 
209285 2031.07.05 
  

 
209286 2031.07.05 
  

 
209287 2031.07.05 
  

 
209392 2031.07.12 
  

 
209408 2031.07.12 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

209427 2031.07.12 
  

 
209437 2031.07.12 
  

 
209440 2031.07.12 
  

 
209451 2031.07.12 
  

 
209477 2031.07.13 
  

 
209493 2031.07.12 
  

 
209558 2031.07.19 
  

 
209572 2031.07.19 
  

 
209628 2031.07.26 
  

 
209629 2031.07.26 
  

 
209667 2031.07.26 
  

 
209689 2031.08.02 
  

 
209719 2031.08.02 
  

 
209720 2031.08.02 
  

 
209722 2031.08.02 
  

 
209763 2031.08.09 
  

 
209835 2031.08.09 
  

 
209856 2031.08.09 
  

 
209857 2031.08.09 
  

 
209947 2031.08.16 
  

 
209991 2031.08.16 
  

 
209999 2031.08.23 
  

 
210029 2031.08.23 
  

 
210078 2031.08.23 
  

 
210158 2031.08.30 
  

 
210265 2031.09.06 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

210375 2031.09.13 
  

 
210562 2031.09.27 
  

 
210563 2031.09.27 
  

 
210564 2031.09.27 
  

 
210669 2031.09.27 
  

 
210681 2031.09.27 
  

 
210737 2031.09.27 
  

 
210762 2031.10.04 
  

 
210972 2031.10.11 
  

 
211434 2031.10.25 
  

 
211687 2031.11.08 
  

 
211855 2031.11.22 
  

 
211939 2031.11.26 
  

 
211940 2031.11.26 
  

 
212109 2031.12.06 
  

 
212163 2031.12.06 
  

 
212482 2031.12.27 
  

 
212894 2032.01.24 
  

 
215081 2032.07.11 
  

 
215082 2032.07.11 
  

 
258125 2031.01.06 
  

 
260677 2031.01.14 
  

 
260740 2031.07.13 
  

 
260742 2031.07.14 
  

 
260747 2031.01.17 
  

 
261596 2031.09.21 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

262168 2031.01.06 
  

 
262712 2031.07.12 
  

 
262737 2031.07.14 
  

 
262768 2031.07.06 
  

 
262817 2031.07.13 
  

 
262832 2031.03.10 
  

 
262839 2031.07.22 
  

 
262848 2031.08.03 
  

 
262889 2031.07.25 
  

 
262922 2031.08.03 
  

 
262977 2031.08.02 
  

 
263061 2031.08.12 
  

 
263091 2031.08.02 
  

 
263123 2031.07.11 
  

 
263147 2031.08.03 
  

 
263191 2031.08.11 
  

 
263250 2031.05.23 
  

 
263251 2031.05.23 
  

 
263286 2031.09.01 
  

 
263297 2031.07.11 
  

 
263300 2031.08.24 
  

 
263320 2031.08.29 
  

 
263321 2031.08.29 
  

 
263322 2031.08.29 
  

 
263324 2031.08.29 
  

 
263328 2031.08.29 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

263338 2031.08.29 
  

 
263341 2031.08.29 
  

 
263345 2031.09.06 
  

 
263348 2031.08.29 
  

 
263487 2031.09.02 
  

 
263494 2031.09.09 
  

 
263508 2031.09.09 
  

 
263531 2031.09.22 
  

 
263578 2031.08.29 
  

 
263605 2031.09.27 
  

 
263622 2031.09.23 
  

 
263635 2031.07.20 
  

 
263777 2031.07.07 
  

 
263945 2031.10.14 
  

 
263951 2031.10.18 
  

 
263975 2031.10.25 
  

 
264032 2031.10.04 
  

 
264141 2031.10.27 
  

 
264145 2031.03.31 
  

 
264155 2031.10.21 
  

 
264267 2031.11.10 
  

 
264504 2031.07.22 
  

 
264591 2031.08.26 
  

 
264697 2031.08.26 
  

 
264734 2031.12.07 
  

 
264744 2031.10.10 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

264781 2031.06.30 
  

 
264782 2031.06.30 
  

 
264798 2031.09.13 
  

 
264845 2031.09.27 
  

 
264847 2031.10.13 
  

 
265094 2031.12.29 
  

 
265161 2031.11.24 
  

 
265162 2031.11.24 
  

 
265306 2031.11.11 
  

 
265457 2031.12.14 
  

 
265458 2031.12.14 
  

 
265619 2031.12.13 
  

 
265655 2031.12.23 
  

 
265982 2031.10.10 
  

 
266114 2031.10.17 
  

 
266235 2032.07.03 
  

 
266487 2031.05.27 
  

 
266615 2031.10.13 
  

 
266747 2032.04.23 
  

 
266825 2031.12.19 
  

 
267229 2031.08.10 
  

 
267572 2032.06.20 
  

 
268042 2031.12.07 
  

 
269283 2031.10.31 
  

 
273699 2031.08.16 
  

 
274257 2031.07.25 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

40418 2031.08.14 
  

 
520537 2031.09.19 
  

 
82236 2031.07.21 
  

 
82620 2031.09.03 
  

 
82630 2031.09.03 
  

 
82752 2031.09.22 
  

 
83304 2031.12.09 
  

 
83351 2032.01.04 
  

 
83532 2032.01.07 
  

 
84370 2032.03.22 
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Fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0154613 2031.06.30 
  

 
0154614 2031.06.30 
  

 
0572492 2031.06.27 
  

 
0572844 2031.06.27 
  

 
0576296 2031.06.27 
  

 
0748168 2031.01.03 
  

 
0759847 2031.06.26 
  

 
0759860 2031.05.16 
  

 
0760031 2031.05.16 
  

 
0760378 2031.06.27 
  

 
0760852 2031.06.28 
  

 
0761110 2031.06.28 
  

 
0761222 2031.07.02 
  

 
0761836 2031.06.27 
  

 
0761881 2031.06.15 
  

 
0762626 2031.06.26 
  

 
0762655 2031.07.02 
  

 
0762856 2031.06.27 
  

 
0762870 2031.06.27 
  

 
0762875 2031.06.26 
  

 
0763168 2031.06.28 
 
 

 

0763219 2031.06.27 
  

 
0763483 2031.06.29 
  

 
0763801 2031.06.26 
  

 
0765749 2031.02.20 
  

 
0766525 2031.06.28 
  

 
0766577 2031.06.29 
  

 
0768185 2031.06.28 
  

 
0770969 2031.06.29 
  

 
0773151 2031.06.29 
  

 
1073386 2031.03.02 
  

 
1075736 2031.04.13 
  

 
1076930 2031.04.04 
  

 
1077404 2031.04.21 
  

 
1078575 2031.05.06 
  

 
1079595 2031.05.17 
  

 
1080517 2031.05.19 
  

 
1080716 2031.04.21 
  

 
1081881 2031.05.30 
  

 
1083115 2031.05.03 
  

 
1083405 2031.06.27 
  

 
1083676 2031.06.24 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1083829B 2031.06.29 
  

 
1083930 2031.06.27 
  

 
1084036 2031.06.27 
  

 
1084079 2031.06.17 
  

 
1084129 2031.06.17 
  

 
1084286 2031.06.17 
  

 
1084328 2031.06.27 
  

 
1084537 2031.06.27 
  

 
1084873 2031.06.29 
  

 
1084892 2031.06.29 
  

 
1084894 2031.06.29 
  

 
1084917 2031.06.29 
  

 
1085018 2031.06.22 
  

 
1085205 2031.06.30 
  

 
1085305 2031.06.30 
  

 
1085410 2031.06.30 
  

 
1085411 2031.06.30 
  

 
1085442 2031.06.24 
  

 
1085443 2031.06.24 
  

 
1085445 2031.06.24 
  

 
1085464 2031.06.28 
  

 
1085520 2031.06.28 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1085542 2031.06.28 
  

 
1085663 2031.06.30 
  

 
1086102 2031.06.29 
  

 
1086239 2031.07.01 
  

 
1086242 2031.06.28 
  

 
1086289 2031.05.26 
  

 
1086299 2031.06.29 
  

 
1086412 2031.06.27 
  

 
1086522 2031.06.28 
  

 
1086529 2031.06.15 
  

 
1086581 2031.06.01 
  

 
1086711 2031.06.27 
  

 
1087111 2031.06.23 
  

 
1087139 2031.06.30 
  

 
1087418 2031.06.30 
  

 
1087488 2031.06.29 
  

 
1087535 2031.06.24 
  

 
1087543 2031.06.27 
  

 
1087694 2031.06.28 
  

 
1087761 2031.07.01 
  

 
1087895 2031.05.09 
  

 
1088163 2031.06.28 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1088251 2031.06.30 
  

 
1088254 2031.06.29 
  

 
1088308 2031.06.30 
  

 
1088655 2031.06.30 
  

 
1088707 2031.07.01 
  

 
1089501 2031.06.29 
  

 
1089572 2031.05.09 
  

 
1089693 2031.07.01 
  

 
1089736 2031.06.14 
  

 
1089892 2031.06.24 
  

 
1089936 2031.05.25 
  

 
1090871 2031.06.17 
  

 
1091529 2031.06.27 
  

 
1091890 2031.06.27 
  

 
1092490 2031.06.27 
  

 
1093241 2031.06.27 
  

 
1093362 2031.06.15 
  

 
1093399 2031.06.29 
  

 
1093540 2031.06.29 
  

 
1093551 2031.06.22 
  

 
1093645 2031.06.13 
  

 
1095277 2031.06.28 
 
 

 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 

 
1096070 2031.06.27 
  

 
1096570 2031.06.27 
  

 
1097705 2031.05.27 
  

 
1097925 2031.06.28 
  

 
1099124 2031.06.30 
  

 
1100231 2031.06.15 
  

 
1100507 2031.06.30 
  

 
1100649 2031.06.27 
  

 
1101080 2031.06.15 
  

 
1103004 2031.06.30 
  

 
1103006 2031.06.30 
  

 
1104303 2031.06.20 
  

 
1106134 2031.06.27 
  

 
1106135 2031.06.30 
  

 
1106252 2031.06.30 
  

 
1108098 2031.06.17 
  

 
1110927 2031.06.27 
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Ikke fornyede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:  (111) Reg.nr:  (180) Registreringen utløper: 
 

0736576 2020.06.29 
  

 
0736782 2020.06.26 
  

 
0737088 2020.06.30 
  

 
0737209 2020.06.26 
  

 
0737241 2020.06.30 
  

 
0737645 2020.06.29 
  

 
0737909 2020.06.29 
  

 
0738078 2020.06.27 
  

 
0738137 2020.06.27 
  

 
0738434 2020.06.27 
  

 
0738466 2020.07.01 
  

 
0738713 2020.06.29 
  

 
0738896 2020.06.27 
  

 
0738967 2020.06.26 
  

 
0739286 2020.06.30 
  

 
0739325 2020.06.27 
  

 
0739396 2020.06.26 
  

 
0739506 2020.06.26 
  

 
0739668 2020.06.30 
  

 
0740591 2020.06.26 
  

 
0742261 2020.06.27 
  

 
0744320 2020.06.26 
  

 
0744766 2020.06.26 
  

 
0748558 2020.12.30 
  

 
0750326 2020.12.30 

0756508 2020.12.28 
  

 
1044064 2020.07.01 
  

 
1044221 2020.06.29 
  

 
1044257 2020.06.29 
  

 
1044410 2020.06.25 
  

 
1044608 2020.07.01 
  

 
1044830 2020.07.01 
  

 
1044869 2020.06.29 
  

 
1044878 2020.07.01 
  

 
1044879 2020.07.01 
  

 
1045061 2020.06.29 
  

 
1045062 2020.06.29 
  

 
1045103 2020.06.28 
  

 
1045162 2020.06.25 
  

 
1045337 2020.06.28 
  

 
1045824 2020.06.25 
  

 
1045826 2020.07.01 
  

 
1045882 2020.06.30 
  

 
1046027 2020.06.28 
  

 
1046031 2020.06.30 
  

 
1046168 2020.06.25 
  

 
1046440 2020.07.01 
  

 
1046441 2020.07.01 
  

 
1046520 2020.06.30 
  

 
1046552 2020.06.28 
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(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1046561 2020.07.01 
  

 
1046660 2020.06.29 
  

 
1046946 2020.06.30 
  

 
1047127 2020.06.29 
  

 
1047206 2020.06.29 
  

 
1047378 2020.06.29 
  

 
1047391 2020.06.30 
  

 
1047602 2020.06.28 
  

 
1047961 2020.06.25 
  

 
1048116 2020.06.25 
  

 
1048427 2020.06.29 
  

 
1048443 2020.06.30 
  

 
1049494 2020.07.01 
  

 
1049754 2020.06.25 
  

 
1049896 2020.06.28 
  

 
1050641 2020.06.25 
  

 
1050646 2020.06.29 
  

 
1051376 2020.07.15 
  

 
1052314 2020.06.30 
  

 
1052492 2020.06.25 
  

 
1052781 2020.06.28 
  

 
1053018 2020.06.25 
  

 
1055246 2020.06.28 
  

 
1058383 2020.06.29 
  

 
1061792 2020.06.30 
  

 
1064390 2021.01.01 
  

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper: 
 

1065478 2020.12.28 
  

 
1065764 2020.12.31 
  

 
1065868 2020.12.31 
  

 
1066071 2021.01.01 
  

 
1066080 2020.12.28 
  

 
1066292 2020.12.28 
  

 
1067101 2020.12.30 
  

 
1068373 2020.12.29 
  

 
1068936 2020.12.31 
  

 
1070975 2020.12.31 
  

 
1080366 2020.12.30 
  

 
1085469 2020.07.01 
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Slettede internasjonale registreringer 
 
 

(111) Reg.nr: (180) Registreringen utløper:   
 
 

1290553 2021.06.02 
  

 
1315409 2021.06.02 
  

 
1349330 2021.05.12 
  

 
1351822 2021.06.02 
  

 
1351929 2021.06.01 
  

 
1442362 2021.06.06 
  

 
1453166 2021.06.09 
  

 
1460036 2021.06.01 
  

 
1467168 2021.06.01 
  

 
1559218 2021.06.29 
  

 
1575980 2021.05.04 
  

 
1576297 2021.05.07 
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