Patent- og
Varemærkestyrelsen

Halvledertopografi (Chips)

Helgeshøj Allé 81
2630 Taastrup

Læs venligst vejledningen til de enkelte punkter
1. Ansøgningsafgift:

2. Ansøgers/fuldmægtigs
referencenr:

Tlf.
Fax
E-mail
Web
CVR-nr.

:
:
:
:
:

43 50 80 00
43 50 80 01
pvs@dkpto.dk
www.dkpto.dk
17 03 94 15

Erhvervsministeriet

3.

Topografiens benævnelse:

4.

Ansøger (fulde navn og adresse):

Flere ansøgere på bagsiden.

CVR-nr.:								
P-nr.:
Telefon:									Telefax:
												E-mail:
5.

Ansøgers statsborgerskab:
a) på ansøgningens indleveringsdag:
b) på dagen for første erhvervsmæssige udnyttelse:

6.

Stat, hvor ansøger drev erhvervsmæssig virksomhed (enten EF-stat eller stat, som er omfattet af lovens
§ 4, stk. 2 ):
a) på ansøgningens indleveringsdag:
b) på dagen for første erhvervsmæssige udnyttelse:

7.

8.

Ansøgers ret til topografien:
a)

Topografien er frembragt af en fysisk person, der er anført som ansøger.

b)

Ansøgeren har erhvervet retten til topografien i forbindelse med, at den er frembragt af en person,
der er ansat hos ansøger, eller ved at ansøger har bestilt topografien andetsteds.

c)

Ansøgeren har af rettighedshaveren erhvervet eneret til at udnytte topografien erhvervsmæssigt
overalt i EF, og første erhvervsmæssige udnyttelse har fundet eller vil finde sted i en medlemsstat.		

d)

Ansøgeren har erhvervet retten til topografien af en fysisk eller juridisk person, der som ansøger
kunne have afgivet erklæring som i 7a, b eller c.

			Erhvervsmæssig udnyttelse:
Første efhvervsmæssige udnyttelse har fundet sted (dag/måned/år):
Erhvervsmæssig udnyttelse har ikke fundet sted.

9.

Ansøgningen angår en topografi, der er resultatet af frembringerens egen intellektuelle indsats, og
som ikke er almindelig inden for halvlederindustrien.

Januar 2017

10.

Forretningshemmeligheder:
Dele af materialet til identifikation eller anskueliggørelse af topografien erklæres som forretningshemmelighed i henhold til topografibekendtgørelsens § 8.
Dele af de indleverede bilag begæres holdt utilgængelige for offentligheden i henhold til topo		grafibekendtgørelsens § 9, idet de indeholder forretningshemmeligheder, som ikke er nødvendige
		til identifikation eller anskueliggørelse af topografien eller til fastlæggelse af tidspunktet for den
		første erhvervsmæssige udnyttelse.

11.

Fuldmægtig (navn, adresse og evt. CVR-nr):

12.

Navn på en ansøger, der på alle ansøgeres vegne kan modtage meddelelser fra Patent- og Varemærkestyrelsen (kun hvis der er flere ansøgere):

13.

Bilagsfortegnelse:
			a) Tegninger eller fotografier i 2 eksemplarer (A4-format) af:
Layouts til fremstilling af halvlederproduktet.
Masker eller maskedele til fremstilling af halvlederproduktet.
Halvlederproduktets lag.
b)

Andet materiale i 2 eksemplarer til identifikation eller anskueliggørelse af topografien,
specificeres:

c)

Fuldmagt for eventuel fuldmægtig.

14.

Supplerende bemærkninger:

15.

Ansøgers eller fuldmægtigs underskrift (dato, navn):

Til Patent- og Varemærkestyrelsens notater

