
 

Anmälan om förlängning av auktorisation  

 

Sörnäs strandväg 13, Helsingfors 00091 PRH Telefon: 029 509 5000 Fax: 029 509 5328 FO-nummer: 0244683-1 
     
 

1. Anmälarens uppgifter 
Efternamn och förnamn  Personbeteckning Hemkommun 

                  
Postadress (hem) Postnummer Postkontor 

                  
Telefon E-postadress 

            
Arbetsgivarens namn 

      
Arbetsgivarens postadress Postnummer Postkontor 

                  

 Jag vill inte att mitt namn, min hemkommun och min arbetsadress publiceras på Patent- och registerstyrelsens 
webbplats. 

 
2. Auktorisation som ska förlängas 

 Patentombud 

 Varumärkesombud 

 Mönsterrättsombud 

 Ombud för industriellt rättsskydd 

 
3. Försäkran, underskrift och bilagor 
 

Jag försäkrar att  
- jag inte är i konkurs 
- min handlingsbehörighet inte har begränsats 
- jag är tillförlitlig enligt 5 § i lagen om 
auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd 

Bilagor 
 Redogörelse för verksamhet som auktoriserat ombud (arbetsintyg) 

 
 
  

 
 
 

Ort och datum Underskrift och namnförtydligande 
       

       
 
 
Skicka anmälan per e-post till registratur@prh.fi eller per post till 
 
Patent- och registerstyrelsen 
Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd 
00091 PRH 
 



 

Anmälan om förlängning av auktorisation  

 

Sörnäs strandväg 13, Helsingfors 00091 PRH Telefon: 029 509 5000 Fax: 029 509 5328 FO-nummer: 0244683-1 
     
 

Anvisning 
 
Använd den här blanketten för att anmäla förlängning av auktorisation. 

 
  

1. Anmälarens uppgifter 

Fyll i person- och adressuppgifter. 
 

2. Auktorisation som ska förlängas 

Du kan förlänga din godkända auktorisation som patentombud, varumärkesombud, mönsterrättsombud eller 
ombud för industriellt rättsskydd.  
 

3. Försäkran, underskrift och bilagor 

Du ska uppfylla de behörighetsvillkor som avses i 5 § i lagen om auktoriserade ombud för industriellt 
rättsskydd. Auktorisationen kan förlängas om du inte är i konkurs och din handlingsbehörighet inte har 
begränsats. Dessutom ska du vara tillförlitlig. Kravet på tillförlitlighet kräver att du inte har dömts till straff för 
ett brott som visar att du är olämplig som auktoriserat ombud.  
Bifoga arbetsintyg eller annan redogörelse för verksamhet som ombud under auktorisationens giltighetstid. 
 
Genom att underteckna anmälan försäkrar du att uppgifterna och bilagorna är korrekta. Skicka anmälan till 
Patent- och registerstyrelsen per e-post till registratur@prh.fi eller per post till  
 
Patent- och registerstyrelsen 
Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd 
00091 PRH 

Bilagor 
Arbetsintyg 
Annan redogörelse för verksamhet som ombud 

Hänvisningar 
Lagen (22/2014 17.1.2014) om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd  
Statsrådets förordning (396/2014) om auktoriserade ombud för industriellt rättsskydd 
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