
Ändringsansökan angående registrerat 
varumärke

Med den här blanketten ansöker du om ändring av uppgifterna om ett varumärke och dess innehavare och 
ombud.  
Du kan också lämna in ansökan i vår e-tjänst: www.prh.fi/varumarkestjanster

Uppgifter om registrerat varumärke
Ange varumärkets registernummer. Om ändringen, till exempel en överlåtelse, gäller flera registrerade varumärken med 
samma innehavare, lämna in ansökningarna på en och samma blankett. Ange alla de registernummer som ändringen gäl-
ler. Observera att du måste betala en avgift för varje ändring.
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Ändring av innehavarens namn 

Ändring av innehavarens hemort

Ändring av ombud

Ändring av ombudets namn  

Ändring av ombudets hemort

Avgiftsbelagda ändringar

Överlåtelse av varumärke

Begränsning av varu- och tjänsteförteckning   

Licensiering av varumärke

Pantsättning av varumärke

Annan ansökan, vilken?

Avgiftsfria ändringar
Ange vad din ansökan avser.
Typ av ansökan

Ansökningsavgift
Om ansökan gäller en avgiftsbelagd ändring, betala avgiften innan du lämnar in ansökan. Bifoga en kopia av kvittot. Du kan 
betala avgiften till Patent- och registerstyrelsens (PRS) konto eller i vår besökskundtjänst. Ange sökandens namn och regis-
ternumret i betalningsuppgifterna. De gällande priserna hittar du på vår webbplats: www.prh.fi/prislista_for_varumarken

Avgift för registeranteckning: €

Har betalats till PRS konto  Har betalats i PRS kundtjänst

Uppgifter om sökande

Sökandens namn 

Gatuadress

Postnummer Postkontor

Kontaktperson

E-postTelefon

Om sökanden är ett företag, ange företagets firma (företagsnamn), FO-nummer, eller handelsregisternummer för ett 
utländskt företag, samt hemort och postadress som har antecknats i handelsregistret.  
Om sökanden är en privatperson, ange sökandens namn och personbeteckning. Om sökanden inte har finländsk 
personbeteckning, ange födelsedatum. Ange också sökandens hemkommun och postadress.  
Om sökandens hemort inte är i Finland, ange också land (och eventuell delstat). 
Ange även telefonnummer och e-postadress för eventuell kontakt.

FO-nummer Personbeteckning

Hemort (kommun) Land/Stat

Precisering av klassificering

Registernummer



Här kan du ge sådana uppgifter om ansökan eller bilagan som inte ingår i punkterna ovan.

Skicka ansökan och bilagorna till PRS
Per post:
Patent- och registerstyrelsen
00091 PRH

Du kan också lämna in ansökan i vår kundtjänst under 
öppettiderna, besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, 
Helsingfors

Per e-post: 
som e-postbilaga till tmposti@prh.fi eller registratur@prh.fi

Med skyddad e-post:
Fyll i, underteckna och skanna blanketten och skicka den till 
PRS registratur med skyddad e-post på  
www.prh.fi/skyddad_epost

Postadress: Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH | Besöksadress: Sörnäs strandväg 13 C, Helsingfors
www.prh.fi | Kundtjänst: 029 509 5855 | registratur@prh.fi | FO-nummer: 0244683-1
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Datum (dd.mm.åååå) Underskrift och namnförtydligande

Underskrift
Fyll i datum, sökandens eller ombudets namn eller firma samt underskrift och namnförtydligande.

Uppgifter om ombud

Sökandens eller ombudets referens

Ombudets namn

Gatuadress

Postnummer Postkontor

E-postTelefon

Ange ombudets fullständiga namn eller firma samt FO-nummer för ett företag eller personbeteckning för en fysisk person. 
Om ombudet inte har finländsk personbeteckning, ange födelsedatum. Ange hemort. Om ombudets hemort inte är i Finland, 
ange också stat. Observera att ombudet måste ha sin hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ange pos-
tadress och dessutom telefonnummer och e-postadress för eventuell kontakt.

FO-nummer Personbeteckning

Land/StatHemort (kommun)

Vid behov kan du ange din referens:

Överlåtelsehandlingar

Intyg över namnändring

Varu- och tjänsteförteckning

Bild av märket

Bilagor
Om du ansöker om överlåtelse av varumärke, bifoga en redogörelse för den nya innehavarens rätt till märket (till exempel 
en överlåtelsehandling).  
Om namnändringen gäller ett utländskt företag, bifoga ett intyg över namnändringen, till exempel ett handelsregisterutdrag.  
Om du preciserar eller begränsar varu- och tjänsteförteckningen, bifoga en ny varu- och tjänsteförteckning. 
Om du ansöker om ändring av märke, bifoga en bild (avbildning) av det nya märket. 
Bifoga också kvittot på den betalda avgiften.

Kvitto på betald avgift

Tilläggsuppgifter


	Registernummer: 
	Ändring av innehavarens namn: Off
	Ändring av innehavarens hemort: Off
	Ändring av ombud: Off
	Ändring av ombudets namn: Off
	Ändring av ombudets hemort: Off
	Överlåtelse av varumärke: Off
	Begränsning av varu- och tjänsteförteckning: Off
	Licensiering av varumärke: Off
	Pantsättning av varumärke: Off
	Annan ansökan, vilken?: 
	Har betalats till PRS konto: Off
	Har betalats i PRS kundtjänst: Off
	Avgift för registeranteckning: 
	Sökandens telefon: 
	Sökandens kontaktperson: 
	Sökandens E-post: 
	Sökandens postkontor: 
	Sökandens postnummer: 
	Sökandens gatuadress: 
	Sökandens namn: 
	Sökandens FO-nummer: 
	Sökandens personbeteckning: 
	Sökandens land: 
	Sökandens hemort (kommun): 
	Precisering av klassificering: Off
	Här kan du ge sådana uppgifter om ansökan eller bilagan som inte ingår i andra punkterna: 
	Datum (dd: 
	mm: 
	åååå): 


	Namnförtydligande: 
	Ombudets telefon: 
	Ombudets E-post: 
	Ombudets gatuadress: 
	Ombudets postkontor: 
	Ombudets hemort (kommun): 
	Ombudets namn: 
	Vid behov kan du ange din referens: 
	Ombudets FO-nummer: 
	Ombudets postnummer: 
	Ombudets personbeteckning: 
	Ombudets land: 
	Bilaga: Överlåtelsehandlingar: Off
	Bilaga: Intyg över namnändring: Off
	Bilaga: Varu- och tjänsteförteckning: Off
	Bilaga:  Bild av märket: Off
	Bilaga:  Kvitto på betald avgift: Off


