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Vedrørende bruk av varemerket/ordmerket

SEIGMENN

Vi er blitt oppmerksomme på at ordene "seigmann" og "seigmenn" benyttes i ordbøker tilgjengelig på
http://www.nob-ordbok.uio.no/perl/ordbok.ccii?OPP=Seiqmann&ordbok=becicie
http://no2014.uio.no/perl/ordbok/no2014
resultatliste.ccii?soek=seigmann
Skjermdumper

nedenfor

.

Ordet SEIGMENN (reg. nr. 221137- vedlagt) er et registrert varemerke/ordmerke, som innehas av
Nidar AS (nå: Orkla Confectionary & Snacks AS), som igjen eies av Orkla ASA. Ordet er altså et
egennavn og ikke et fellesnavn..
Det er innehaveren av varemerket som har enerett til å benytte dette i forbindelse med de relevante
varer og tjenester. I dette tilfelle er Seigmenn® navnet på en viss type g&efigurer fra Nidar og ikke
betegnelsen på noen andre produkter eller betegnelse på en produktkategori.
Varemerkeloven

§ 11 lyder som følger:

"§ 11.Gjengivelse av varemerke i lærebøker mv.
Ved utgivelse av leksikon, håndbok, lærebok eller lignende skrift av faglig innhold har skriftets
forfatter, hovedredaktør,

utgiver og forlegger plikt til, etter krav fra innehaveren av et registrert

varemerke, å sørge for at merket ikke blir gjengitt uten at det samtidig fremgår at det er beskyttet ved
registrering.
Hvis et krav etter første ledd som er fremsatt i rimelig tid ikke blir etterkommet, kan det kreves at den
som kravet ble rettet til, skal bekoste en rettelse offentliggjort på den måte og i det omfang som finnes
rimelig.
Krav etter første ledd anses alltid etterkommet hvis varemerket gjengis sammen med symbolet

på

en tydelig måte."
Vi ber om at ordet "seigmenn" enten fjernes fra ordbøkene og nettstedene som vist til ovenfor eller i
det minste ikke benyttes i en generell forstand som et fellesnavn, men at det vises til at det er navnet
på gel&igurer fra Nidar. Det bør også benyttes med stor forbokstav. Det må fremgå at merket/ordet er
et beskyttet varemerke, jf varemerkeloven § 11.
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Deres bekreftelse på at dette vil bli gjort imøteses så snart som mulig.

Med vennlig hilsen
for ORKLA ASA;
/z/

Ma, in B. Kove
advokat
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