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Rettighetsadvokater.no – En del av Codex Advokat

Strategisk rådgivning

Det handler om sikring av immaterielle verdier.
 
Det handler om å holde oversikt over alle rettighetene til selskapet, og sørge
for at de vedlikeholdes for å unngå tap av vern.
 
Det handler om å håndheve rettighetene mot krenkelser og snylting

Vi bistår selskaper med strategisk
rådgivning og porteføljeforvaltning
for
varemerker, design og andre
immaterielle rettigheter.
Alle selskaper bør utarbeide en
rettighetsstrategi for å sikre og
utvikle sine rettigheter i de land
virksomheten er representert, eller
i land det er naturlig å tenke seg
ekspansjon til. Vi bistår både
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Vi utarbeider varefortegnelser og
bistår også med rådgivning i
forhold til hvorvidt det er ord, et
kombinertmerke eller et
figurmerke som skal søkes
registrert.

Varemerkesøknader

Ved varemerkesøknader, er det
viktig å utarbeide en god
varefortegnelse som dekker de
varer og tjenester som er viktig for
selskapet både nå og i fremtidig
ekspansjon.

ved analyse og strategiarbeid og
tilbyr workshops for å sikre
kontinuerlig oppfølgning og
opplæring av
virksomhetens nøkkelansatte.

Varemerker i utlandet

Er selskapet interessert i å operere
i utlandet sender vi søknader
gjennom WIPO, OHIM, eller via
lokale fullmektiger vi har
samarbeid med i de relevante land.



Vi bistår med valg av den mest
hensiktsmessige og
ressursbesparende søknadsform.

andre forsøker å registrere
forvekselbare rettigheter.
Videre kan det være aktuelt å følge
med på hvilke produktnavn
selskapets konkurrenter søker
beskyttet. 
 
Vi bruker overvåkningsverktøyet
Thomson CompuMark og kan
sette opp skreddersydde søk og
rapporter tilpasset
selskapet.
 
Vi utarbeider og oversender
rapporter i samsvar med
selskapets ønsker.
 
I tillegg til overvåkningsrapporter,
vil det alltid følge et råd fra oss i
forhold til videre strategi i forhold
til andres søknader/registreringer
som fremkommer ved
overvåkningen.

Overvåkning av
varemerker
For å sikre varemerker mot
utvanning eller krenkelse, er det
viktig å følge med på hvorvidt
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Desginsøknader

Vi hjelper selskapet med å
identifisere hvilke produkter som
kan være gjenstand for
designbeskyttelse.
 
En designrett beskytter et
produkts utseende. Den kan også
beskytte deler av produktet. 
 
Designet må skille seg fra
alt annet som er tidligere kjent.
Designregistrering beskytter dine
investeringer i utvikling av
produktet og senere forbedringer.
 
Vi bistår med designsøknader både
nasjonalt og internasjonalt.

Forundersøkelser

Forundersøkelser vil være en viktig
del av en rettighetsstrategi. Vi
bistår med forundersøkelser før
lansering av nye varemerker og
konsepter både nasjonalt
og internasjonalt. 
Forundersøkelser er
viktig for og i størst mulig grad
sikre at man ikke lanserer et
varemerke eller konsept som kan
krenke andres rettigheter.
Formålet med en forundersøkelse
er å beskytte de investeringer som
gjøres mot
eventuelle erstatningskrav eller
tilbaketrekningskrav og i størst
mulig grad unngå at man lanserer i
strid med andres rettigheter.

Tollforføyninger

For noen selskaper kan det være
aktuelt å sikre at andre ikke
forsøker å selge kopier eller
uberettigede etterlikninger over
landegrensene. Vi kan bistå med
løpende tollforføyninger i alle land
hvor dette kan være aktuelt.

Tvisteløsning

Det vil kunne oppstå tvister og
være behov for tiltak for å
beskytte og sikre
rettighetsporteføljer. Det kan være
tiltak for å bane vei for egne
rettigheter i land hvor andre har
sikret rettigheter tidligere eller det
kan være angrep mot
konkurrerende rettigheter. 



C-IPR.com gir oversikt over frister
for fornyelser og har
sorteringsfunksjoner
eksempelvis både på merke og
land, som gjør at man kan
analysere eventuell manglende
rettighetssikring.

Dette kan løses ved forhandlinger,
sameksistensavtaler, lisensavtaler,
samtykkeerklæringer, oppkjøp
eller i verste fall rettslige tvister. Vi
bistår både i valg av strategi samt
ved gjennomføring.
 
Vi har lang og tung erfaring med
prosesser både i Norge og utlandet
og har et omfattende nettverk av
spesialiserte advokater som bistår
oss ved tvister utenfor Norge.
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Kontaktperson:

Postadresse: 
P.B. 8744 St. Olavs plass, 0028 Oslo

Advokat og partner, Oslo

Espen Juul Haugan

Corporate, teknologi, IPR og media

Tlf: +47 92 80 62 22

espen.haugan@codex.no

Besøksadresse: 
Akersgata 51, 0180 Oslo

www.rettighetsadvokater.no

C-ipr.com

Codex har utviklet C-IPR.com, et
webbasert produkt som gir en
fullstendig oversikt over
selskapets varemerkerettigheter.
C-IPR er tilgjengelig 24 timer i
døgnet og er alltid oppdatert.
 
Vi legger løpende inn status på
nasjonale og internasjonale
varemerker som gjør at
man til enhver tid vil ha en
oppdatert oversikt over sin
rettighetsportefølje. Utpekte
representanter i selskapet vil få
brukernavn og passord for
personlig innlogging.
 
C-IPR.com gir informasjon både på
norsk og engelsk, slik at
utenlandske datterselskapet og
samarbeidspartnere kan
hente informasjon om ønskelig.
 
C-IPR.com er et verktøy som egner
seg meget godt til bruk i due
diligence, varemerkestrategier,
lisensiering og ellers der det er
behov for en oversikt over ditt
selskaps rettigheter.

Domenenavn

Parallelt med strategi og sikring av
varemerker må selskapet også
sikre nødvendige og aktuelle
domenenavn. Vi kan bistå med
domeneregistreringer, men også
tvisteløsning, overdragelser og
lisensiering knyttet til
domenenavn.

Patenter

Parallelt med strategi og sikring av
varemerker må selskapet også
sikre nødvendige og aktuelle
domenenavn. Vi kan bistå med
domeneregistreringer, men også
tvisteløsning, overdragelser og
lisensiering knyttet til
domenenavn.

Hvorfor bistand fra oss?

Vi er opptatt av spisskompetanse,
bransjeforståelse og effektive
løsninger for våre kunder.
 
Vi er opptatt av langsiktighet i
forhold til de selskaper vi bistår, da
dette gir raskere, bedre og mer
kostnadseffektiv bistand ved
løpende oppdrag.

Codex Advokat er et stort og solid
advokatfirma. Vi tilbyr bistand ved
enkeltoppdrag men også
rammeavtaler for løpende juridisk
bistand.
 
I tillegg til IPR har Codex
spisskompetanse både innenfor
selskapsrett, transaksjoner, skatt
og arbeidsrett, noe som er viktig
ved større tverrfaglige oppdrag.


