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Aizpilda Patentu valde / For official use only
Ģenerālpilnvaras Nr./ Power of Attorney No.

Pełnomocnictwo szczególne
Ja (My) niżej podpisany (ni)

Ustanawiam (y) jako pełnomocnika
znaków handlowych

Speciālpilnvara
Es, (mēs)

do w sprawach patentów i

apakšā parakstījušies, pilnvarojam

VALTERU GENCU

PANA VALTERA GENCSA
aby reprezentował mnie (nas) przed Urzędem Patentowym
Republiki Łotewskiej, Izbą Odwoławczą Urzędu Patentowego
Republiki Łotewskiej i wobec wszelkich osób trzecich
jako wnioskodawcę (wnioskodawców) w sprawie patentu (znaku
handlowego) i/lub właściciela (właścicieli) i wykonywania w
naszym imieniu wszelkich prawem przepisanych czynności
związanych
z zapłatą, wypowiedzeniem, ograniczeniem,
porzuceniem, unieważnieniem rejestracji lub wniosku i/lub
wniesienia sprzeciwu, i/lub zfinalizowania umów, zawarcia umów i
uzgodnień dotyczących tego patentu, znaku handlowego luz wzoru
przemysłowego i/lub patentu (znaku handlowego) otrzymanego na
wskutek wniosku (wniosków):

To pełnomocnictwo daje upoważnienie do udzielenia go kolejnemu
pełnomocnikowi. Jakkolwiek, umocowanie w kwestii powyższego
wniosku lub patentu (znaku handlowego) jest odwołalne. To
upoważnienie powinno też odnosić się w tym samym zakresie do
Układu o współpracy patentowej, Madryckiego porozumienia w
sprawie miedzynarodowej rejestracji znaków oraz Protokołu
Madryckiego porozumienia w sprawie międzynarodowej rejestracji
znaków.

parstāvēt mani (mūs) kā pieteicēju vai/un patenta (preču zīmes)
īpašnieku, un rīkoties manā (mūsu) vārdā jebkurās procedūrās
Latvijas Republikas Patentu valdē, Latvijas Republikas Patentu
valdes Apelācijas padomē un pret trešajām personām, tajā skaitā
izdarīt maksājumus, ierobežot pieteicējam objekta aizsardzības
apjomu, pārtraukt lietvedību, ņemt atpakaļ iesniegumus un lūgumus,
pilnībā vai daļēji atteikties no izdotās izņēmuma tiesību apliecinošās
apliecības, izdarīt pārpilnvarošanu, slēgt līgumus, un mierizlīgumus
un iesniegt iebildumus attiecība uz sekojošu(iem) patentu, preču
zīmju vai dizainparaugu pieteikumu(iem) un/vai patentu (preču
zīmi), kas izdots(a) uz tā (to) pamata:

Visas citas pilnvaras attiecībā uz iepriekšminēto pieteikumu vai
patentu (preču zīmi) tiek atsauktas. Šī pilnvara tāpat piemērojama
jebkurai procedūrai, kuras paredz Līgums par Patentu Kooperāciju,
Madrides Vienošanos par Preču Zīmju Starptautisko Reģistrāciju un
Madrides Vienošanās par Preču Zīmju Starptautisko Reģistrāciju
Protokols.

________________________________________________________________
Vieta / Miejsce

Datums / Data

____________________________________________________________________
Vārds / Name, Uzvārds / Surname/ Nazwisko, Amats uzņēmumā / Stanowisko, Uzņēmuma reģistrētais
nosaukums un adrese / Oficjalna nazwa I adres firmy

By: _____________________ (Seal affixed)/ (miejsce na pięczęć)
Paraksts / Podpis

This form of power of attorney is recommended by the Ruling No 11-r, dated May 24, 1994 of the Patent (Trademark) Office of the Republic
of Latvia. No legalization.

