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Generalfullmakt 
 
 
 
 
för  
 
BRANN AB 
STOCKHOLM, SVERIGE 
 
 
att i Sverige ge in ansökan om patent samt 
 
att företräda mig/oss i allt vad rör meddelat patent, däri inbegripet rätt att återtaga
ansökan.  

 
För samtliga de uppdrag ombudet kan komma att åtaga sig gäller bifogade villkor, AU12. 
 
 
_________________________________________________________________________ 
Ort och datum 

 
 
_________________________________________________________________________ 
Firma/Namn 

 
 
_________________________________________________________________________ 
Underskrift 

 
 
_________________________________________________________________________ 
Namnförtydligande och titel 

 
 
 



  Form AU 12 

Allmänna uppdragsvillkor antagna av SEPAF Sveriges Patentbyråers Förening 
 
1. Uppdraget 
Uppdragstagaren ska med tillbörlig omsorg ta 
tillvara Uppdragsgivarens intressen och utföra 
mottagna uppdrag fackmässigt och i enlighet 
med god yrkessed. 
 
Uppdragstagaren ska erhålla sådan behörighet 
att Uppdragstagaren på ett fullgott sätt kan 
utföra uppdraget. 
 
Endast om särskild överenskommelse träffas 
utför Uppdragstagaren 
bakgrundsefterforskningar angående äldre 
rättigheter, känd teknik eller formgivning. 
 
Lämnad rådgivning baseras på den 
information och de instruktioner som lämnas i 
det enskilda uppdraget, och kan därför inte 
användas i andra situationer. 
 
Uppdragstagarens skyldighet att vidta åtgärder 
efter det att registrering av en immateriell 
skyddsrätt har beviljats är begränsad till att 
vidarebefordra meddelanden som har 
mottagits i anslutning till denna registrering. 
Uppdragstagaren har rätt till ersättning för sina 
tjänster och utgifter i samband härmed. 
 
Uppdragstagaren äger rätt att förstöra 
aktmaterialet tidigast efter en månad från 
uppdragets upphörande.  
 
2. Uppdragstagaren 
Med ”Uppdragstagaren” avses det företag som 
är arbetsgivare till den eller de som handlägger 
ärendet. Avtalets parter är Uppdragstagaren 
och Uppdragsgivaren. En enskild handläggare 
har inte något personligt ansvar gentemot 
Uppdragsgivaren.  
 
3. Uppdragsgivarens behörighet  
Uppdragsgivaren svarar för att denne, i den 
utsträckning uppdraget föranleder, har rätt att 
förfoga över föremålet för uppdraget 
(uppfinningen, mönstret, varumärket etc.) 
inklusive till Uppdragstagaren överlämnade 
underlag, såsom ritningar och annan 
dokumentation. 
 
Uppdragsgivaren ska förse Uppdragstagaren 
med nödvändiga fullmakter. 
 
4. Intressekonflikt  
Uppdragstagaren kan vara förhindrad att åta 
sig eller fullfölja ett uppdrag om det föreligger 
en intressekonflikt eller annat förhållande som 
avses i § 4.3-4 i SEPAF:s Vägledande regler 
om etik och god yrkessed för patentombud och 

patentbyråer. Därför är det av stor vikt att 
Uppdragsgivaren före uppdraget förser 
Uppdragstagaren med information som 
bedöms kunna vara relevant för 
Uppdragstagarens bedömning av om det 
föreligger förhållanden som omfattas av 
regleringen.  
 
5. Sekretess  
Uppdragstagaren ska hemlighålla information 
erhållen av Uppdragsgivaren på det sätt som 
god yrkessed fordrar. 
 
Vid anlitande av eller samarbete med annan 
med anledning av uppdraget har 
Uppdragstagaren rätt att till denne lämna ut 
information som Uppdragstagaren bedömer 
vara relevant för fullgörande av uppdraget. 
 
Om Uppdragstagaren frånträder uppdraget har 
denne rätt att meddela sin efterföljare orsaken 
till frånträdet samt lämna de uppgifter som 
behövs för fullföljandet av uppdraget.  
 
6. PUL 
Uppdragsgivaren förklarar sig härmed 
införstådd med och godkänner att dennes 
namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-
post och andra relevanta personuppgifter 
samlas, behandlas och lagras av 
Uppdragstagaren genom elektronisk 
databehandling, på elektroniska eller andra 
media, online eller manuellt enligt vad som 
föreskrivs i personuppgiftslagen (SFS 
1998:204). 
 
7. Tidsfrister 
Såväl Uppdragstagaren som Uppdragsgivaren 
ska bevaka officiella tidsfrister som de har 
informerats om. Om tidsfrist finns i ärendet, 
måste Uppdragsgivaren tillhandahålla all 
relevant information i god tid före fristens 
utgång för att arbetet ska kunna utföras med 
vederbörlig noggrannhet. Om så inte sker bör 
Uppdragstagaren där så är möjligt, mot skäligt 
arvode och ersättning för utlägg, ansöka om 
förlängning av fristen, om inte 
omständigheterna talar för något annat. 
 
Uppdragsgivaren har att på eget initiativ i god 
tid före utgången av en tidsfrist ge 
Uppdragstagaren erforderliga instruktioner för 
upprätthållande av skyddsrätten, även om 
Uppdragsgivaren inte har erhållit en 
påminnelse om vidmakthållande eller förnyelse 
av Uppdragstagaren. Uppdragsgivarens 
instruktioner om upprätthållande av eller 
avstående från en skyddsrätt ska vara 
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