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Bifoga Ansökan om anteckning 

Jag/vi har överlåtit på 
Namn/företagsnamn Person-/organisationsnummer 

            
Adress Postnummer och ort 

            
E-postadress Telefon 

            
Hela min/vår rätt till följande varumärke/n och/eller varumärkesansökning/ar 
(Om du överlåter din rättighet delvis behöver du bifoga en lista av varor/tjänster som överlåtelsen avser) 

Registrerings- och/eller ansökningsnummer  

       (eller) se bifogad lista på varumärken och/eller varumärkesansökningar 

Datum när varumärket överläts på ny innehavare 

       

Överlåtare 
Namn/företagsnamn Person-/organisationsnummer 

            
Adress Postnummer och ort 

            
E-postadress Telefon 

            
Underskrift av behörig/a företrädare 

Ort och datum 

      
Namnteckning Namnförtydligande 

       

Confirmation of assignment of trademark 
This confirmation must be enclosed with an application regarding the new owner. There is no need to enclose the original transfer agreement. 

I/we have assigned to  
 Name/Company name Company registration number 

            
Address Postal address 

            
E-mail Phone 

            
My/our entire right to the following trademark(s) and/or trademark application(s) 
(If you transfer your right partially, you need to attach a list of goods / services the transfer is related to) 

State registration number and/or application number  

       (or) see enclosed list of trademarks and/or trademark applications 

Transfer date of the trademark(s)  

       

Name of assignor 
Name/Company name Company registration number 

            
Address Postal address 

            
E-mail Phone 

            
Signature of assignor - the person authorized to represent the company 

Place and date 

      
Signature Clarification of signature 
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