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Begäran om intyg om att jag varit ombud i varumärkesfrågor 
Härmed begär jag om att Patent- och registreringsverket (PRV) för mig utfärdar ett sådant intyg som avses i artikel 120 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2017/1001 om EU-varumärken. 

Namn 

Verksamhetsadress (anställning eller rörelse) 

Nationalitet 

Ange i korthet på vilket sätt du uppfyller föreskrifterna i artikel 120 i förordningen beträffande kravet att du varaktigt under minst fem 
år har uppträtt som ombud i varumärkesfrågor hos PRV. Hänvisa gärna till ett urval av ärenden med angivande av 
ärendenummer/registreringsnummer. Vid behov kan du fortsätta på ett separat blad. 

Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas härmed 
Ort och datum 

Namnteckning 

Namnförtydligande 

Bilagor 
Ange nedan vilka bilagor du skickat med denna begäran. Om du inte skickar med någon utredning om t.ex. nationalitet, 
anställning/verksamhetsort, kan PRV senare komma att begära sådan utredning, om det anses nödvändigt. 

 utredning om medborgarskap (t.ex. personbevis) 
 utredning om anställning/verksamhetsort (t.ex. anställningsintyg, registreringsbevis) 
 utredning om femårskravet 
 annat,  ...................................................................................................................................................................................  
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