
Postnummer Postkontor

Telefonnummer E-post

Ansökan om registrering av kretsmönster 
för integrerade krets

Med den här blanketten kan du lämna in en ansökan om registrering av kretsmönster för integrerade krets till 
Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Ansökan skall gälla kretsmönstret i det utförande som det
• befann sig den dag då ansökan gjordes, eller
• var vid den tidpunkt då det för första gången spreds till allmänheten, om kretsmönstret har spritts till 

allmänheten innan registreringsansökan inlämnades.

Du kan fylla i blanketten i pdf-format på www.prh.fi/blanketter_for_patent
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Uppgifter om sökande

Sökandens namn

Gatuadress

Postnummer Postkontor

Ange sökandens namn eller officiella firma (företagsnamn) samt FO-nummer. Ange också sökandens hemvist i Finland,  
postadress, telefonnummer och e-postadress. 

FO-nummer Hemvist (kommun)

Uppgifter om ombud

Ombudets namn
Ange ombudets namn eller officiella firma (företagsnamn) samt ombudets hemvist, postadress, telefonnummer och e-post.

Hemvist (kommun)

Gatuadress

Sökandens eller ombudets referens

Referens:

Telefonnummer E-post

Vid behov kan du ange din referens.

Uppgifter om kretsmönstrets skapare

Kretsmönstrets skaparens namn

Postnummer

Nationalitet (om inte finskt)

Ange kretsmönstrets skaparens namn och adress. Om den som skapat kretsmönstret inte är finsk medborgare eller varak-
tigt bosatt i Finland, uppge även hans nationalitet och stadigvarande hemvist.

Gatuadress

Stadigvarande hemvist (om inte i Finland)

Postkontor



Lämna in ansökan och bilagorna till PRS
Via skyddad e-post till vår registratur: 
Närmare anvisningar finns på www.prh.fi/skyddad_epost

Per fax till vår registratur:
029 509 5328

Per post:
Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH

Personligen till vår kundtjänst:
Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
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Uppgifter om kretsmöstret

Kretsmönstrets benämning

Ange en kort benämning för kretsmönstret samt året då kretsmönstret skapades. Om kretsmönstret har spritts till allmän-
heten innan registreringsansökan inlämnades, skriv en redogörelse för denna tidpunkt då det för första gången spreds 
kretsmönstret till allmänheten. 

Året då kretsmönstret skapades

Redogörelse för denna tidpunkt då det för första gången spreds kretsmönstret till allmänheten.

Försäkran
Härmed försäkrar jag att kretsmönstret är ett resultat av skapande och originellt intellektuellt arbete och att det inte är 
fråga om en direkt kopia av något annat kretsmönster:

Underskrift
Datum och sökandens eller ombudets underskrift och namnförtydligande.
Datum (dd.mm.åååå) Underskrift och namnförtydligande

Bilagor
Bifoga till anmälan ett intyg över betald registreringsavgift samt 
det material som behövs för identifiering av ett kretsmönster, som innehåller ritningar eller fotografier:
a) av kretsmönstret
b) av masken eller den del av vilken en integrerad krets har framställts eller kan framställas, samt
c) av de olika skikten i den integrerade kretsen

Registreringsansökan anses vara inkommen först när den infylda anmälan, ett intyg över betald registreringsavgift samt det 
material som behövs för identifiering av ett kretsmönster har kommit till registreringsmyndigheten.

Intyg över betald registreringsavgift

För identifiering av kretsmönstret behövligt material

Redogörelse för sökandens rätt till kretsmönstret

Fullmakt för ombud
Övriga bilagor

Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
www.prh.fi | Tfn 029 509 5040 | registratur@prh.fi | FO-nummer: 0244683-1
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