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REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL                     
DE MACAU

澳門特別行政區

政府機關通告及公告   AVISOS E ANÚNCIOS OFICIAIS

經 濟 局

DIRECÇÃO DOS SERVIÇOS DE ECONOMIA

通 告

Aviso

商標之保護

Protecção de Marca

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准的《工業產權法律制度》第十條、第二百一十條及第二百一十一條第一款的規定，公

佈下列在澳門特別行政區提出的商標註冊申請，自本通告公佈之日起兩個月期限內提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 210.º e n.º 1 do artigo 211.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação 

deste aviso, começa a contar o prazo de dois meses para a apresentação de reclamação.

[210] 編號 N.º : N/108540 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/02

[730] 申請人 Requerente : 保養工方有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5樓A 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 清潔劑，香精油，化妝品，洗髮水。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/108541 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/02

[730] 申請人 Requerente : 保養工方有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5樓A 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 清潔劑，香精油，化妝品，洗髮水。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/108542 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/02

[730] 申請人 Requerente : 保養工方有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5樓A 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 清潔劑，香精油，化妝品，洗髮水。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/108543 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/02

[730] 申請人 Requerente : 保養工方有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5樓A 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 清潔劑，香精油，化妝品，洗髮水。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡色、銀色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/108544 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/02

[730] 申請人 Requerente : 保養工方有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5樓A 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 清潔劑，香精油，化妝品，洗髮水。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/108545 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/02

[730] 申請人 Requerente : 保養工方有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5樓A 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 清潔劑，香精油，化妝品，洗髮水。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡色、銀色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/108546 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/02

[730] 申請人 Requerente : 保養工方有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5樓A 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 銷售化妝品、護膚品、清潔皮膚和毛髮之產品、化妝品、護膚品、洗潔產品的製作原料和工具、

護膚化妝用具及相關書籍。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/108547 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/02/02

[730] 申請人 Requerente : 保養工方有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5樓A 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 銷售化妝品、護膚品、清潔皮膚和毛髮之產品、化妝品、護膚品、洗潔產品的製作原料和工具、

護膚化妝用具及相關書籍。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 啡色、白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/109515 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : 東方紅藥業（澳門）有限公司

   TUNG FONG HUNG - PRODUTOS MEDICINAIS (MACAU), LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路新八佰伴7樓S703舖 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉；魚；家禽和野味；即食海味；醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109516 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : 東方紅藥業（澳門）有限公司

   TUNG FONG HUNG - PRODUTOS MEDICINAIS (MACAU), LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路新八佰伴7樓S703舖 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 補藥（藥）；人用藥；中藥成藥；醫用營養食品；醫用營養食物；醫用營養飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109517 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : 東方紅藥業（澳門）有限公司

   TUNG FONG HUNG - PRODUTOS MEDICINAIS (MACAU), LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路新八佰伴7樓S703舖 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；糕點；甜食。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109518 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/07

[730] 申請人 Requerente : 東方紅藥業（澳門）有限公司

   TUNG FONG HUNG - PRODUTOS MEDICINAIS (MACAU), LIMITADA

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路新八佰伴7樓S703舖 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業經營；零售及批發中藥成藥，中藥材，補藥，人用藥，藥用膠囊，醫用營養品，醫用營養食

物，醫用營養飲料，無酒精飲料，涼茶，湯料包，保健品，參茸藥材，海味乾貨，即食鮑魚，糖果，

龜苓膏；廣告；電腦網路上的線上廣告；為零售目的在通訊媒體上展示商品；通過網站提供商

業信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/109936 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/15

[730] 申請人 Requerente : SIRONA DENTAL SYSTEMS, INC.

 地址 Endereço : 30-30 47th Avenue, Suite 500, Long Island City, New York 11101, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos e preparações farmacêuticas para os cuidados de saúde na área da medicina 

dentária; produtos, compostos, substâncias e materiais para uso odontológico; materiais 

para obturações dentárias, ceras para impressões dentárias; massas de acondicionamento e 

cimentos dentários; materiais para a colagem de peças cerâmicas e dentes; lacas dentárias; 

lacas mate para a visualização óptica do dente; compósitos dentários; massas de duplicação 

para uso dentário e de profilaxia dentária; materiais para coroas e pontes para uso dentário 

e de profilaxia dentária; peças de cerâmica em bruto para uso dentário; peças de cerâmica 

em bruto e cerâmica em pó para o fabrico de peças de substituição para os dentes; pro-

dutos químicos para uso dentário; reagentes químicos para uso dentário; anestésicos; gel 

dentário; amálgamas para uso em odontologia; ligas para uso em odontologia; cimentos à 

base de ionómero de vidro para uso dentário; revestimentos e cimentos para uso dentário; 

materiais de enchimento e colagem para uso em odontologia; materiais para restaurações 

dentárias; produtos para obturação de canais radiculares; colutórios; pastilha elástica para 

uso medicinal; produtos de limpeza dentária; preparações de esterilização; produtos de 

limpeza para uso em odontologia; lubrificantes para uso em odontologia; desinfectantes; 

cremes para uso dentário; matérias colantes para uso dentário; adesivos dentários; ácidos 

para uso dentário; kit de primeiros socorros; tudo o supracitado para aplicações dentárias; 

preparações e composições para uso dentário, nomeadamente, géis e líquidos de condicio-
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namento ácido, selantes de cavidades e fissuras dentárias, géis e pastas profilácticas, géis de 

flúor para uso tópico, géis para remoção do tártaro, compostos para o branqueamento dos 

dentes, géis para o condicionamento dos dentes, materiais para formar núcleos de dentes, 

compósitos híbridos, acrílicos e materiais de enchimento odontológicos, massas dentárias, 

compostos de moldagem odontológicos, ligas de fixação, ligas para próteses dentárias par-

ciais, agentes de separação para uso em odontologia, materiais personalizados para uso 

em odontologia, matérias de base para revestimento de próteses dentárias e materiais de 

reparação para próteses dentárias, matérias de base acrílicas e de resinas para próteses 

dentárias, pastas isolantes, porcelanas, tintas e matérias opacas, materiais de acabamento 

e polimento para uso odontológico, materiais para impressões dentárias, materiais para 

registos de oclusões dentárias, gessos e materiais de suporte para o fabrico de próteses 

dentárias, materiais de revestimento para anéis de moldes dentários, modelos de gesso para 

laboratórios dentários, grãos abrasivos para uso odontológico, materiais de tratamento de 

tecidos para uso odontológico, geles para raspagem periodontal e pensos cirúrgicos, mate-

riais restauradores endodônticos, guta-percha para procedimentos odontológicos, anestési-

cos locais para procedimentos odontológicos, produtos para a pré-imersão de instrumentos 

odontológicos e para a esterilização de instrumentos odontológicos, produtos de pré-imer-

são de higienização para uso dentário, desinfectantes de superfícies multiusos, soluções de 

electropolimento para uso dentário, spray de silicone para uso dentário; cera para uso den-

tário.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/12 30 2016 003 989.9 德國 Alemanha

[210] 編號 N.º : N/109937 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/15

[730] 申請人 Requerente : SIRONA DENTAL SYSTEMS, INC.

 地址 Endereço : 30-30 47th Avenue, Suite 500, Long Island City, New York 11101, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Equipamentos, instrumentos, aparelhos, dispositivos, materiais, anestésicos, substâncias, 

acessórios e suprimentos para uso médico e odontológico.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/09/15 86/757,798 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/109938 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/03/15

[730] 申請人 Requerente : SIRONA DENTAL SYSTEMS, INC.

 地址 Endereço : 30-30 47th Avenue, Suite 500, Long Island City, New York 11101, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de investigação científica e tecnológica, serviços de design e manufactura, serviços 

de soluções de software, serviços de instalação, manutenção e reparação nas áreas de medi-



2362 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 7 期 —— 2017 年 2 月 15 日

cina e odontologia, serviços de consultadoria sobre investigação científica, todos fornecidos 

para profissionais médicos ou dentários, ou no que diz respeito aos campos dentários ou 

médicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/09/15 86/757,798 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/113858 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne de vaca; óleos para cozinhar; produtos de carne de vaca.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/01 1774318 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/113859 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho relacionada com carne de vaca, óleos para cozinhar, produtos 

de carne de vaca; vendas a retalho (por qualquer meio) de carne de vaca, óleos para co-

zinhar, produtos de carne de vaca; vendas a grosso (por qualquer meio) de carne de vaca, 

óleos para cozinhar, produtos de carne de vaca.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/01 1774318 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/113860 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; carne de vaca; peixe (não vivo); aves (não vivas); caça (não vivo); extractos de carne; 

carne processada; óleos para cozinhar.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113861 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho relacionada com carne, carne de vaca, peixe (não vivo), aves 

(não vivas), caça (não vivo), extractos de carne, carne processada, óleos para cozinhar; 

vendas a retalho (por qualquer meio) de carne, carne de vaca, peixe (não vivo), aves (não 

vivas), caça (não vivo), extractos de carne, carne processada, óleos para cozinhar; vendas a 

grosso (por qualquer meio) de carne, carne de vaca, peixe (não vivo), aves (não vivas), caça 

(não vivo), extractos de carne, carne processada, óleos para cozinhar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113862 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; carne de vaca; peixe (não vivo); aves (não vivas); caça (não vivo); extractos de carne; 

carne processada; óleos para cozinhar.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/113863 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho relacionada com carne, carne de vaca, peixe (não vivo), aves 

(não vivas), caça (não vivo), extractos de carne, carne processada, óleos para cozinhar; 

vendas a retalho (por qualquer meio) de carne, carne de vaca, peixe (não vivo), aves (não 

vivas), caça (não vivo), extractos de carne, carne processada, óleos para cozinhar; vendas a 

grosso (por qualquer meio) de carne, carne de vaca, peixe (não vivo), aves (não vivas), caça 

(não vivo), extractos de carne, carne processada, óleos para cozinhar.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/113864 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Talheres (facas, garfos e colheres); facas de cozinha; pinças para carne.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/16 1752788 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/113865 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de mão.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/16 1752788 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/113866 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios para cozinhar para uso em churrascos (barbecues) caseiros; ferramentas para 

cozinha (utensílios, não eléctricos); utensílios para cozinha; panelas não eléctricas para 

molhos; frigideiras não eléctricas; canecas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/16 1752788 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/113867 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd
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 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa para a cozinha.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/16 1752788 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/113868 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T-shirts; bonés (chapelaria); chapéus; aventais (vestuário); vestuário; cintos (vestuário); cal-

çado.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/16 1752788 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/113869 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; carne de vaca; peixe (não vivo); aves (não vivas); caça (não vivo); extractos de carne; 

óleos para cozinhar.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/16 1752788 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/113870 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia
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 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho relacionada com talheres (facas, garfos e colheres), facas de 

cozinha, pinças para carne, sacos de mão, utensílios para cozinhar para uso em churrascos 

(barbecues) caseiros, ferramentas para cozinha (utensílios, não eléctricos), utensílios para 

cozinha, panelas não eléctricas para molhos, frigideiras não eléctricas, canecas, roupa para 

a cozinha, t-shirts, bonés (chapelaria), chapéus, aventais (vestuário), vestuário, cintos (ves-

tuário), calçado, carne, carne de vaca, peixe (não vivo), aves (não vivas), caça (não vivo), 

extractos de carne, óleos para cozinhar; vendas a retalho (por qualquer meio) de talheres 

(facas, garfos e colheres), facas de cozinha, pinças para carne, sacos de mão, utensílios para 

cozinhar para uso em churrascos (barbecues) caseiros, ferramentas para cozinha (utensílios, 

não eléctricos), utensílios para cozinha, panelas não eléctricas para molhos, frigideiras não 

eléctricas, canecas, roupa para a cozinha, t-shirts, bonés (chapelaria), chapéus, aventais 

(vestuário), vestuário, cintos (vestuário), calçado, carne, carne de vaca, peixe (não vivo), 

aves (não vivas), caça (não vivo), extractos de carne, óleos para cozinhar; vendas a grosso 

(por qualquer meio) de talheres (facas, garfos e colheres), facas de cozinha, pinças para 

carne, sacos de mão, utensílios para cozinhar para uso em churrascos (barbecues) caseiros, 

ferramentas para cozinha (utensílios, não eléctricos), utensílios para cozinha, panelas não 

eléctricas para molhos, frigideiras não eléctricas, canecas, roupa para a cozinha, t-shirts, 

bonés (chapelaria), chapéus, aventais (vestuário), vestuário, cintos (vestuário), calçado, 

carne, carne de vaca, peixe (não vivo), aves (não vivas), caça (não vivo), extractos de carne, 

óleos para cozinhar.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/16 1752788 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/113871 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/07/26

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de acolhimento/hospitalidade (comida e bebida); prepa-

ração de comida e bebida; provisão de comida e bebida; serviços de bar; serviços de forne-

cimento de comida e bebida.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/02/16 1752788 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/115576 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 大和房屋工業株式會社 
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 地址 Endereço : 日本國〒530-8241大阪市北區梅田3丁目3番5號 

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 儲蓄（包括替代債券發行）及定期存款服務，金融貸款及票據貼現，國內匯兌結算，債務擔保及

票據承兌，有價證券借貸，貨幣債券的收購及轉讓，有價證券、貴金屬及其他物品的寄存，兌換

貨幣，金融期貨經紀，貨幣、有價證券、貨幣債券、動產、土地或其固定物或地上權或土地的租

賃權的受託管理，債券承銷，外匯交易，信用證業務，信用消費經紀，發行有價證券，燃氣費及

電費的托收，貨款的托收，有價證券買賣，有價證券指數期貨交易，有價證券期權交易，外國市

場證券期貨交易，有價證券買賣、有價證券指數期貨交易、有價證券期權交易及外國市場證券

期貨交易的經紀，有價證券市場中有價證券的買賣交易、有價證券指數期貨交易及有價證券期

權交易的委託的經紀，外國有價證券市場上有價證券的買賣交易及外國市場證券期貨交易的

經紀，有價證券遠期交易、有價證券櫃檯交易指數的遠期交易、有價證券櫃檯期權交易或有價

證券櫃檯交易指數的掉期交易及交易相關的經紀，證券清算經紀，有價證券承銷，發行有價證

券，有價證券的募集或公募發行，證券交易行情，商品市場上期貨交易的信託，訂立人壽保險

合同的中介服務，人壽保險承保，訂立損失保險合同的中介服務，損失保險的定損服務，損失

保險承保，計算保險費率，房屋管理，房屋借貸代理，房屋出租，房屋買賣，房屋買賣代理，房屋

或土地估計，土地管理，土地借貸代理，土地出租，土地買賣，土地買賣代理，房屋或土地信息。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115577 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 大和房屋工業株式會社 

 地址 Endereço : 日本國〒530-8241大阪市北區梅田3丁目3番5號 

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 建築，建築諮詢，建築設備的操作、檢查及修理，裝卸機械設備的維修或保養，火警器的維修或

保養，空調設備的維修或保養，燃燒器的維修或保養，鍋爐清潔和修理或保養，泵的維修或保

養，土木機械設備的維修或保養，照明設備的維修或保養，配電或操控用機械設備的維修或保

養，測量機械設備的維修或保養，貯藏槽類的維修或保養，機械式停車設備的維修或保養，自

行車停放器具的維修或保養，機動地面清洗機的維修或保養，淨水設備的維修或保養，鎖具的

安裝及修理，招牌的維修或保養，浴缸類的維修或保養，帶有沖洗功能馬桶的修理，墊席的修

理，屎尿處理槽的清潔，浴缸或浴池的清潔，建築物外表面的清潔，窗戶的清潔，地板地毯的清

潔，地板拋光。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115578 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/21

[730] 申請人 Requerente : 大和房屋工業株式會社 
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 地址 Endereço : 日本國〒530-8241大阪市北區梅田3丁目3番5號 

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 建築物設計，測量，地質勘測，機械裝置及器具（包含其零部件）或機械設備的設計，外觀設

計，建築及城市規劃相關的研究，防止公害相關的試驗及研究，電氣相關的試驗及研究，土木

相關的試驗及研究。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/115679 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/09/23

[730] 申請人 Requerente : JCB CO.,LTD

 地址 Endereço : 5-1-22 Minami Aoyama,Minato-Ku ,Tokyo 107-8686, Japao

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços de cartões de crédito; fornecimento de informações sobre extractos de cartões de 

crédito; emissão de cartões pré-pagos; serviços de cartões de débito; agências de cobrança 

de dívidas; aquisição e transferência de pedidos pecuniários; operações de compensação; 

operações de câmbio; agências de factoring; serviços de financiamento; transferência elec-

trónica de fundos; serviços de garantias (fianças); empréstimos a prestações; financiamento 

de leasing; corretagem de leasing; corretagem de aquisição de crédito; emissão de cheques 

de viagem; corretagem para a emissão de cheques de viagem; agências de cobrança de 

pagamento de facturas de gás e electricidade, facturas de telefone e facturas de serviços 

públicos, e fornecimento de informações a respeito do mesmo; cobrança de rendas; emprés-

timo contra garantia; serviços de caixas de poupança; emissão de títulos de valor; correta-

gem de seguros; cálculo de taxa de prémio de seguro; consultadoria em seguros; forneci-

mento de informações sobre seguros; subscrição de seguros; agências de crédito; avaliação 

financeira de crédito a empresas; angariação de fundos para caridade; aluguer de leitores 

de cartões, gravadores de cartões e máquinas e equipamentos de processamento de paga-

mentos utilizados para pagamentos com cartões de crédito e cartões de débito; agências de 

recrutamento e gestão de membros e comerciantes (lojas membro) de cartões de crédito em 

nome de emissores de cartões de crédito; desconto de letras; aceitação de letras de câmbio; 

empréstimos sobre títulos; serviços de depósito de valores em cofres-fortes; administração 

fiduciária de contratos de futuros financeiros; serviços fiduciários de dinheiro, títulos, bens 

pessoais e terrenos; serviços de câmbio de divisas; emissão de cartas de crédito; aluguer de 

máquinas de contagem ou triagem de notas e moedas, ou o fornecimento de informações 

sobre as mesmas; aluguer de caixas automáticas de dinheiro ou de terminais bancários 

automáticas, ou o fornecimento de informações sobre os mesmos; serviços de cartões de 

compras; processamento electrónico de pagamentos; emissão de vales de oferta utilizáveis 

na compra de produtos ou serviços; cobrança de pagamentos de produtos e serviços; forne-

cimento de descontos em numerário e outros tipos de descontos pela utilização de cartões 

de crédito no âmbito de um programa de fidelização de clientes; garantias de crédito para a 

utilização de cartões de crédito e de débito; garantias de crédito para pagamentos por car-

tão de crédito; garantias de crédito para pagamentos em prestações.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : azul claro, azul escuro

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/07/29 2016-081449 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/116274 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/07

[730] 申請人 Requerente : United Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 34, Windsor Terrace, M-Sliema SLM 1851, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Suportes de registo magnético, em especial cartões magnéticos codificados, cartões 

magnéticos codificados e cartões para a identificação de pessoas; software e bases de dados; 

hardware, firmware e software informáticos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde; Cinzento; Preto.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/05/11 015421464 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/116275 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/07

[730] 申請人 Requerente : United Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 34, Windsor Terrace, M-Sliema SLM 1851, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Blocos; cartazes; autocolantes (artigos de papelaria); autocolantes; canteas esferográficas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde; Cinzento; Preto.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/05/11 015421464 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/116276 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/07

[730] 申請人 Requerente : United Trade Mark Limited
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 地址 Endereço : 34, Windsor Terrace, M-Sliema SLM 1851, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Concepção, desenvolvimento, design, programação e manutenção de software e bases de 

dados; aluguer de software.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde; Cinzento; Preto.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/05/11 015421464 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/116277 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/07

[730] 申請人 Requerente : United Trade Mark Limited

 地址 Endereço : 34, Windsor Terrace, M-Sliema SLM 1851, Malta

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Licenciamento de software (serviços jurídicos).

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde; Cinzento; Preto.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/05/11 015421464 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/116547 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Artigos de confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116548 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg
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 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Artigos de confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116549 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Artigos de confeitaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116550 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpar, polir e decapar e abrasivas; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções 

para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116551 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, medicinais e veterinárias; preparações sanitárias para fins me-

dicinais; alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso médico ou veterinário, ali-

mentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para 

pensos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para 

a destruição de vermes; fungicidas, herbicidas
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116552 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116553 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116554 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpar, polir e decapar e abrasivas; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções 

para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116555 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, medicinais e veterinárias; preparações sanitárias para fins me-

dicinais; alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso médico ou veterinário, ali-

mentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para 

pensos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para 

a destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116556 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116557 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/116558 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavandaria; preparações para 

limpar, polir e decapar e abrasivas; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções 

para o cabelo; dentífricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116559 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas, medicinais e veterinárias; preparações sanitárias para fins me-

dicinais; alimentos e substâncias dietéticas adaptadas para uso médico ou veterinário, ali-

mentos para bebés; suplementos dietéticos para humanos e animais; gessos, materiais para 

pensos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfectantes; preparações para 

a destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116560 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outros preparados para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116561 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/14

[730] 申請人 Requerente : Rigo Trading S.A.

 地址 Endereço : 6, Route de Trèves, EBBC, Building E, 2633 Senningerberg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/116814 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/10/24

[730] 申請人 Requerente : T.C. Pharmaceutical Industries Co., Ltd.

 地址 Endereço : 288 Ekachai Road, Bangbon Sub-District, Bangbon District, Bangkok 10150, Thailand

 國籍 Nacionalidade : 泰國 Tailandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Bebidas energéticas; bebidas electrolíticas; bebidas à base de soro de leite; néctares de fru-

tas (não alcoólicas); bebidas à base de soja; bebidas isotónicas; água da nascente; sumos de 

vegetais; aperitivos não alcoólicos; cervejas; águas minerais e gaseificadas e outras bebidas 

não alcoólicas; bebidas de frutas e sumos de frutas; xaropes e outros preparados para fazer 

bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117641 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/17

[730] 申請人 Requerente : Macdonald & Muir Limited

 地址 Endereço : The Cube, 45 Leith street, Edinburgh, EH1 3AT, Scotland, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 蘇格蘭威士忌；在蘇格蘭生產的烈酒和利口酒；在蘇格蘭生產的酒精飲料（啤酒除外）；在蘇格

蘭生產的葡萄酒；在蘇格蘭生產的以蘇格蘭威士忌為基酒的烈酒；在蘇格蘭生產的含有蘇格蘭

威士忌的利口酒和飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/05/19 3165582 英國 Reino Unido

[210] 編號 N.º : N/117699 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/18

[730] 申請人 Requerente : 英創康集團有限公司

   InQpharm Group Sdn Bhd

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡50480，伽羅路2號滿家樂廣場E-16

   E-16, Plaza Mont Kiara, 2 Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia
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 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Substâncias dietéticas adaptadas para o tratamento da síndrome metabólica e doenças 

associadas, o controlo geral do peso, o tratamento da obesidade e prevenção da obesida-

de; alimentos dietéticos adaptados para o tratamento da síndrome metabólica e doenças 

associadas, o controlo geral do peso, o tratamento da obesidade e prevenção da obesidade; 

bebidas dietéticas adaptadas para o tratamento da síndrome metabólica e doenças associa-

das, o controlo geral do peso, o tratamento da obesidade e prevenção da obesidade; prepa-

rações farmacêuticas para o tratamento da síndrome metabólica e doenças associadas, o 

controlo geral do peso, o tratamento da obesidade e prevenção da obesidade; preparações 

medicinais para fins de emagrecimento; preparações químicas para uso farmacêutico (para 

o tratamento da síndrome metabólica e doenças associadas, o controlo geral do peso, o tra-

tamento da obesidade e prevenção da obesidade); substâncias dietéticas adaptadas para o 

controlo da glicemia; alimentos dietéticos adaptados para o controlo da glicemia; bebidas 

dietéticas adaptadas para o controlo da glicemia; preparações farmacêuticas para o contro-

lo da glicemia; preparações químicas para uso farmacêutico (para o controlo da glicemia); 

suplementos nutricionais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117782 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/22

[730] 申請人 Requerente : Chia Khim Lee Food Industries Pte Ltd

 地址 Endereço : No. 119 Defu Lane 10, Singapore 539230

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Águas minerais e gaseificadas; bebidas de frutas e sumos de frutas; bebidas não alcoólicas; 

xaropes e preparados para fazer bebidas; bebidas isotónicas; cervejas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117820 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/23

[730] 申請人 Requerente : 英創康集團有限公司

   InQpharm Group Sdn Bhd

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡50480，伽羅路2號滿家樂廣場E-16

   E-16, Plaza Mont Kiara, 2 Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações químicas para uso médico e farmacêutico; suplementos dietéticos; alimentos, 

bebidas e substâncias dietéticas para fins medicinais e de saúde; preparações dietéticas, far-

macêuticas e nutracêuticas; suplementos alimentares para a saúde; suplementos alimenta-
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res medicados; produtos nutracêuticos para uso como suplementos dietéticos; suplementos 

nutricionais; preparações farmacêuticas, nutracêuticas e outras sob a forma de preparações 

químicas para o tratamento da síndrome metabólica e doenças associadas, o controlo ge-

ral do peso e o tratamento da obesidade, prevenção da obesidade e controlo da glicemia; 

preparações farmacêuticas, nutracêuticas e outras, sob a forma de preparações químicas; 

extractos de plantas adaptados para fins dietéticos, nutracêuticos, de saúde, medicinais, nu-

tricionais e farmacêuticos; extractos de plantas adaptados para o tratamento da síndrome 

metabólica e doenças associadas, controlo geral do peso, tratamento da obesidade, preven-

ção da obesidade e controlo da glicemia; suplementos para o controlo do peso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117821 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/23

[730] 申請人 Requerente : 英創康集團有限公司

   InQpharm Group Sdn Bhd

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡50480，伽羅路2號滿家樂廣場E-16

   E-16, Plaza Mont Kiara, 2 Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações químicas para uso médico e farmacêutico; suplementos dietéticos; alimentos, 

bebidas e substâncias dietéticas para fins medicinais e de saúde; preparações dietéticas, far-

macêuticas e nutracêuticas; suplementos alimentares para a saúde; suplementos alimenta-

res medicados; produtos nutracêuticos para uso como suplementos dietéticos; suplementos 

nutricionais; preparações farmacêuticas, nutracêuticas e outras sob a forma de preparações 

químicas para o tratamento da síndrome metabólica e doenças associadas, o controlo ge-

ral do peso e o tratamento da obesidade, prevenção da obesidade e controlo da glicemia; 

preparações farmacêuticas, nutracêuticas e outras, sob a forma de preparações químicas; 

extractos de plantas adaptados para fins dietéticos, nutracêuticos, de saúde, medicinais, nu-

tricionais e farmacêuticos; extractos de plantas adaptados para o tratamento da síndrome 

metabólica e doenças associadas, controlo geral do peso, tratamento da obesidade, preven-

ção da obesidade e controlo da glicemia; suplementos para o controlo do peso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117822 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/23

[730] 申請人 Requerente : 英創康集團有限公司

   InQpharm Group Sdn Bhd

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡50480，伽羅路2號滿家樂廣場E-16

   E-16, Plaza Mont Kiara, 2 Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Suplementos dietéticos; bebidas dietéticas; alimentos dietéticos; preparações dietéticas; 

substâncias dietéticas; fungicidas; herbicidas, suplementos alimentares derivados de plantas 
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para a saúde e uso medicinal; ervas medicinais; chás de ervas para fins medicinais; infusões 

medicinais; colutórios para uso medicinal; suplementos alimentares medicinais; gel medi-

cinal para uso oral; produtos medicados para a higiene oral; preparações medicinais para 

cuidados orais; ervas medicinais; preparações nutracêuticas; nutracêuticos para uso como 

suplementos dietéticos; aditivos alimentares nutricionais para fins medicinais sob a forma 

de extractos alimentares derivados de extractos de plantas; aditivos alimentares nutricio-

nais; suplementos nutricionais; preparações farmacêuticas; extractos de plantas adaptados 

para uso dietético; extractos de plantas adaptados para cuidados de saúde; extractos de 

plantas adaptados para uso medicinal; extractos de plantas adaptados para uso nutracêu-

tico; extractos de plantas adaptados para uso nutricional; extractos de plantas adaptados 

para uso farmacêutico; preparações para a destruição de animais nocivos; fungicidas, her-

bicidas; preparações veterinárias; suplementos para o controlo do peso.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117823 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/23

[730] 申請人 Requerente : 英創康集團有限公司

   InQpharm Group Sdn Bhd

 地址 Endereço : 馬來西亞吉隆坡50480，伽羅路2號滿家樂廣場E-16

   E-16, Plaza Mont Kiara, 2 Jalan Kiara, 50480 Kuala Lumpur, Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e serviços de laboratório para a investigação científica; 

pesquisa, colecta e análise de dados no campo farmacêutico e nutracêutico; pesquisa e 

desenvolvimento de produtos no campo farmacêutico e nutracêutico; informação técnica, 

assessoria e planeamento para actividades farmacêuticas e nutracêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117879 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/25

[730] 申請人 Requerente : Stufish Limited

 地址 Endereço : 84 Marchmont Street, London, WC1N 1AG, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; fornecimento de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais; 

organização, produção e apresentação de espectáculos ao vivo e de entretenimento; ser-

viços de teatro; serviços de produção de televisão, rádio, cinema, teatro, música, áudio e 

vídeo; produção e apresentação de exibições audiovisuais; produção de efeitos especiais e 

animação; serviços de entretenimento áudio; serviços de produção sonora; serviços de en-

genharia de som; serviços de edição; edição de sons e imagens; fornecimento de instalações 

para espectáculos ao vivo; fornecimento de estúdios de gravação e de produção de filmes; 

aluguer de aparelhos de iluminação e de cenários e equipamento para palcos, teatros e 
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televisão; aluguer de aparelhos e equipamentos audiovisuais; organização e realização de 

exposições para fins de entretenimento, recreativos, culturais ou educativos; serviços de in-

formação, consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117880 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/25

[730] 申請人 Requerente : Stufish Limited

 地址 Endereço : 84 Marchmont Street, London, WC1N 1AG, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e serviços de investigação e concepção relacionados com 

os mesmos; serviços de análise e investigação industrial; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; serviços de design; serviços de arquitectura e engenharia; 

serviços de arquitectura e engenharia para a concepção de edifícios, estruturas e instala-

ções permanentes ou temporárias para fins de entretenimento; design de interiores; design 

visual; concepção de obras criativas audiovisuais; design para apresentações ao vivo, peças 

de teatro e entretenimento; design de iluminação teatral; serviços de design para exposi-

ções; serviços de informação, consultadoria e assessoria relacionados com todos os serviços 

atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117941 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/29

[730] 申請人 Requerente : RNA Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola. British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117942 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/29

[730] 申請人 Requerente : RNA Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola. British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28
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[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117943 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/29

[730] 申請人 Requerente : RNA Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola. British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117944 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/29

[730] 申請人 Requerente : RNA Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola. British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117945 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/29

[730] 申請人 Requerente : RNA Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola. British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/117946 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/29

[730] 申請人 Requerente : RNA Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola. British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117947 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/29

[730] 申請人 Requerente : RNA Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola. British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117948 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/29

[730] 申請人 Requerente : RNA Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola. British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; decora-

ções para árvores de Natal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117949 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/29

[730] 申請人 Requerente : RNA Intellectual Property Limited

 地址 Endereço : Wickham’s Cay 1, Road Town, Tortola. British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41
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[511] 服務 Serviços : Educação; prestação de formação; entretenimento; actividades desportivas e culturais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117964 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/30

[730] 申請人 Requerente : 宜策有限公司

   READY PLAN LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托投拉羅得城威克漢斯小島1號

   OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 食用油脂；蛋清；牛肉清湯；肉湯；腌製水果；豬肉食品；食用菜油；果醬；冷凍水果；腌製蔬菜；

食用油；奶油（奶製品）；油炸丸子；甲殼動物（非活）；牛奶；魚片；肉；魚（非活）；蔬菜湯料；

香腸；鹽腌肉；番茄泥；蔬菜色拉；肉罐頭。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117965 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/30

[730] 申請人 Requerente : 宜策有限公司

   READY PLAN LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托投拉羅得城威克漢斯小島1號

   OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 食用芳香劑；調味料；未發酵麵包；餅乾；糖果；可可製品；咖啡；蛋糕；荼；甜食；食鹽；含澱

粉食品；天然或人造冰；食用麵筋；通心粉；麵粉製品；麵條；三明治；餛飩；意大利麵條；木薯

粉；餡餅；燕麥食品；巧克力飲料；食用蜂膠（蜜蜂膠）；壽司；醬油；春卷。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/117966 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/30

[730] 申請人 Requerente : 宜策有限公司

   READY PLAN LIMITED

 地址 Endereço : 英屬維爾京群島托投拉羅得城威克漢斯小島1號

   OMC Chambers, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

 國籍 Nacionalidade : 英屬維爾京斯島 Ilhas Virgens Britânicas 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 咖啡館；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；自助餐館；快餐館。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118033 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/30

[730] 申請人 Requerente : 永南食品有限公司

   Winner Food Products Limited

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大貴街20號

   20 Dai Kwai Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories,  Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶和奶製品、乳酪；肉、魚、家禽和野味；肉汁；醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果

醬，蜜餞；蛋；食用油和油脂；豬肉食品；牛肉食品；魚製食品及主要由上述提及一般食品所製

的煮熟或冷凍製備的肉類食品、水果和蔬菜食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色及黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/118034 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/30

[730] 申請人 Requerente : 永南食品有限公司

   Winner Food Products Limited

 地址 Endereço : 香港新界大埔大埔工業邨大貴街20號

   20 Dai Kwai Street, Tai Po Industrial Estate, Tai Po, New Territories,  Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 奶和奶製品、乳酪；肉、魚、家禽和野味；肉汁；醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜；果凍，果

醬，蜜餞；蛋；食用油和油脂；豬肉食品；牛肉食品；魚製食品及主要由上述提及一般食品所製

的煮熟或冷凍製備的肉類食品、水果和蔬菜食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色及黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/118035 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/30

[730] 申請人 Requerente : SK Planet Co., Ltd.
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 地址 Endereço : 264, Pangyo-Ro, Bundanggu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; batons; rímel; bases de maquilhagem; loções para o corpo; preparados cosmé-

ticos para o cuidado da pele; perfumes; preparados para remoção de maquilhagem; óleos 

perfumados para a manufaturação de preparados cosméticos; pestanas postiças; toalhetes 

impregnados com loções cosméticas; máscaras de beleza; cotonetes para fins cosméticos; 

sabonete de beleza; champôs; sabonetes cosméticos; óleos essenciais; dentífricos; produtos 

para limpeza facial; leites hidratantes; preparados de maquilhagem; verniz para as unhas; 

cera para bigode; produtos não medicinais para a lavagem da boca; artigos de toilette não 

medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118036 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/30

[730] 申請人 Requerente : SK Planet Co., Ltd.

 地址 Endereço : 264, Pangyo-Ro, Bundanggu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; batons; rímel; bases de maquilhagem; loções para o corpo; preparados cosmé-

ticos para o cuidado da pele; perfumes; preparados para remoção de maquilhagem; óleos 

perfumados para a manufaturação de preparados cosméticos; pestanas postiças; toalhetes 

impregnados com loções cosméticas; máscaras de beleza; cotonetes para fins cosméticos; 

sabonete de beleza; champôs; sabonetes cosméticos; óleos essenciais; dentífricos; produtos 

para limpeza facial; leites hidratantes; preparados de maquilhagem; verniz para as unhas; 

cera para bigode; produtos não medicinais para a lavagem da boca; artigos de toilette não 

medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118037 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/30

[730] 申請人 Requerente : SK Planet Co., Ltd.

 地址 Endereço : 264, Pangyo-Ro, Bundanggu, Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; batons; rímel; bases de maquilhagem; loções para o corpo; preparados cosmé-

ticos para o cuidado da pele; perfumes; preparados para remoção de maquilhagem; óleos 

perfumados para a manufaturação de preparados cosméticos; pestanas postiças; toalhetes 

impregnados com loções cosméticas; máscaras de beleza; cotonetes para fins cosméticos; 

sabonete de beleza; champôs; sabonetes cosméticos; óleos essenciais; dentífricos; produtos 
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para limpeza facial; leites hidratantes; preparados de maquilhagem; verniz para as unhas; 

cera para bigode; produtos não medicinais para a lavagem da boca; artigos de toilette não 

medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118038 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/30

[730] 申請人 Requerente : Amgen Inc.

 地址 Endereço : One Amgen Center Drive, Thousand Oaks, California 91320-1799 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118041 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/11/30

[730] 申請人 Requerente : Parfums Christian Dior

 地址 Endereço : 33 Avenue Hoche, 75008 Paris, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Produtos de perfumaria, perfumes, água de toilette, água de colónia; desodorizante para 

uso pessoal; géis de banho perfumados, sabonetes, produtos para fazer a barba.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118049 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : 偉達芝電動機械有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭坳背灣街34-36號豐盛工業中心A座13樓12室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 非陸地車輛用噴氣發動機，泵（機器、發動機或馬達部件）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118050 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : 偉達芝電動機械有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭坳背灣街34-36號豐盛工業中心A座13樓12室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 泵（機器），泵（機器、發動機或馬達部件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118051 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : 偉達芝電動機械有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭坳背灣街34-36號豐盛工業中心A座13樓12室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 泵（機器），泵（機器、發動機或馬達部件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118052 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : 偉達芝電動機械有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界沙田火炭坳背灣街34-36號豐盛工業中心A座13樓12室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 泵（機器），離心泵。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118060 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Composições químicas para o tratamento da água e desperdícios líquidos e/ou sólidos, 

nomeadamente agentes de floculação, coagulantes, polielectrólitos e reagentes; químicos e 

aditivos para o tratamento da água, nomeadamente, biocidas, biodetergentes, preparações 
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anticorrosivas, amaciadores, agentes químicos para tratamento das águas de caldeira, de-

pósitos em metal, aparelhos e instalações para o aquecimento, arrefecimento, refrigeração 

e distribuição de água, condensadores de calor e outras instalações compostas por tubos e 

tubagens; produtos químicos orgânicos para recuperar solos, resultantes do tratamento e 

purificação da água e desperdícios líquidos, para fertilização de solos; produtos de compos-

tagem e meios de cultura obtidos através de processos de tratamento realizados em plantas 

para o tratamento de desperdícios líquidos e sólidos e/ou em plantas para a purificação de 

águas residuais urbanas ou industriais; preparações oxidantes para a purificação, esteriliza-

ção e desinfecção de líquidos, nomeadamente para o tratamento de água e conservação de 

alimentos; produtos químicos utilizados na indústria ou como parte de processos de fabri-

co industrial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118061 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações químicas para uso medicinal; preparações químicas para uso farmacêutico; 

produtos químico-farmacêuticos; produtos higiénicos para a medicina; preparações de 

diagnóstico para uso médico; medicamentos para a medicina humana; medicamentos para 

uso dentário; produtos farmacêuticos; substâncias radioactivas para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pen-

sos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; medicina chinesa; pílulas e 

drogas produzidas a partir de ingredientes chineses à base de plantas; bebidas e misturas 

medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118062 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para as vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctri-

cos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos metálicos; cofres-fortes; minerais; cons-

truções metálicas; andaimes metálicos; caixas metálicas; caixotes metálicos; recipientes de 

embalagem em metal; contentores metálicos para transporte; depósitos em metal.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118063 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas para uso no tratamento da água, máquinas para a filtragem de água, nomeada-

mente por meio de diafragmas, permutadores de iões, reactores biológicos, e misturadoras; 

máquinas de injecção de reagentes químicos ou físicos para o tratamento da água ou de 

desperdícios; máquinas para a distribuição da água; bombas, válvulas e outras máquinas 

para o armazenamento e distribuição de água para uso doméstico, incluindo água potável, 

águas residuais, águas pluviais e águas de aspersores; máquinas de irrigação, pulverização e 

engarrafamento; máquinas e instalações para o processamento físico-químico ou biológico, 

desidratação, centrifugação, compressão e propagação de líquidos, semilíquidos e desper-

dícios sólidos, nomeadamente de lamas resultantes do tratamento da água; máquinas para 

secagem de desperdícios e de lamas de depuração; máquinas móveis ou fixas para o trata-

mento da água e de desperdícios; máquinas para a separação automática do lixo, nomeada-

mente resíduos de embalagens domésticos; máquinas de compactação e descompactação de 

resíduos; aparelhos para aspiração de resíduos; instalações para a geração de electricidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118064 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, de sinalização e de socorro (salvamento); aparelhos e 

instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da corrente eléctrica; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos 

de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para proces-

samento de dados; dispositivos de extinção de fogo; aparelhos de dosagem para reagentes 

químicos e biológicos e físico-químicos; controladores programáveis para a medicação, 

monitorização e controlo de parâmetros de qualidade da água e dos resíduos; aparelhos 

e instrumentos de medida e de controlo (inspecção) para o fornecimento e tratamento da 

água; aparelhos e instrumentos de medida e de controlo (inspecção) para a monitorização 

do consumo energético e de líquidos; suportes de dados mecânicos, electrónicos, magnéti-

cos e/ou ópticos para a medição e registo de fluidos, incluindo a água, gás e electricidade, 

para fins de fornecimento e monitorização do acima mencionado; aparelhos e instalações 
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informáticas programáveis para monitorização remota, gestão remota e controlo remoto, 

através de redes de comutação automática, linhas especializadas ou ligações por rádio para 

o controlo de instalações destinadas ao tratamento, fornecimento e recolha de água potá-

vel, águas residuais e águas industriais; aparelhos e instalações para monitorização remota, 

gestão remota e controlo remoto, através de redes de comutação automática, linhas espe-

cializadas ou ligações por rádio para a medição e controlo de fluidos, incluindo água, gás 

e electricidade, para o fornecimento e monitorização do consumo do acima mencionado; 

programas de computador (software) para a monitorização de redes de fornecimento e re-

colha de água potável e águas residuais; programas de computador (software) para a gestão 

e análise do consumo energético e de fluidos (programas gravados); hardware informático 

para a simulação das funções das plantas para a depuração ou saneamento de águas indus-

triais e municipais; hardware e software informático, bases de dados e computadores para 

o controlo, regulação, modelagem e gestão de estações de depuração e saneamento; apare-

lhos e instrumentos científicos (sem ser para a medicina) para a optimização das emissões 

de dióxido de carbono associadas com o funcionamento de uma estação de tratamento de 

água, com a gestão de recursos hídricos, com a recolha e tratamento de resíduos, e com o 

tratamento do ar; aparelhos e instrumentos eléctricos para a geração de ozono a partir de 

gases, incluindo oxigénio ou ar; peças para os aparelhos acima mencionados; aparelhos 

eléctricos para monitorização e controlo da qualidade da água do mar; aparelhos e instru-

mentos para análises químicas e bacteriológicas (sem ser para a medicina); programas de 

computador (software) para a determinação de sistemas de preços da água; aparelhos de 

medida e verificação para a detecção de fugas em tubagens, tubos de distribuição e depósi-

tos de armazenamento de água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118065 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura; agulhas de acupuntura; apare-

lhos para a preparação de medicina chinesa; aparelhos de diagnóstico médico por imagem, 

incluindo, entre outros, aparelhos de raio-x e de radiologia, tubos e acessórios de raio-x, 

aparelhos de tomografia informática, aparelhos de imagem por ressonância magnética e de 

espectroscopia, aparelhos de ultrassom para a medicina, aparelhos de medicina nuclear, 

aparelhos de tomografia de emissão de positrões, aparelhos de radioterapia, aparelhos de 

intervenção médica e de diagnóstico médico por imagem, acessórios de terapia e inter-

venção, monitores de medição do pulso e dos sinais vitais em fetos; densitómetros ósseos; 

bobinas de gradiente magnético utilizadas na imagiologia por ressonância magnética; ins-

trumentos e aparelhos de massagem para uso doméstico e pessoal; instrumentos e apare-

lhos de terapia de som e aromoterapia para uso doméstico e pessoal; incluindo acessórios e 

componentes para tudo o acima mencionado; instrumentos e aparelhos de massagem para 

uso doméstico e pessoal; instrumentos e aparelhos de terapia de som e aromoterapia para 

uso doméstico e pessoal; tudo incluído na Classe 10.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118066 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refri-

geração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; insta-

lações para a produção de vapor e incineração de resíduos; aparelhos e instalações para o 

tratamento e distribuição de água ou líquidos; aparelhos e equipamento para a clarificação, 

filtragem física ou físico-química, amaciamento, desionização e desmineralização por meio 

de permutadores de iões da água ou de líquidos; equipamento e acessórios para o tratamen-

to da água e de líquidos em diafragmas (ultrafiltração, nanofiltração e hiperfiltração por 

meio de osmose inversa); filtros de cartucho em metal ou matérias têxteis, filtros de areia, 

filtros de carvão activo ou filtros que utilizem qualquer outra matéria granulosa; instala-

ções para a remoção de ferro e manganésio e remoção biológica de nitratos na água; apa-

relhos e instalações para a desinfecção e esterilização de fluidos na forma líquida e gasosa 

através de radiação ultravioleta e outros tipos de radiação; instalações para o tratamento 

de matéria orgânica à base de plantas e/ou animais, de origem urbana ou industrial (nome-

adamente, resíduos de áreas verdes, lama de plantas utilizadas no tratamento de efluentes 

de resíduos líquidos e sólidos e/ou de plantas utilizadas na purificação de águas residuais 

domésticas ou industriais); instalações de aquecimento de água, instalações de dessaliniza-

ção de água do mar, aparelhos e instalações para o tratamento da água e efluentes utiliza-

dos na indústria química e agroalimentar, instalações e aparelhos para o tratamento e re-

ciclagem de efluentes; aparelhos de produção de vapor, destilação, cristalização e secagem, 

permutadores térmicos, aparelhos para o aquecimento do ar, secadores de ar, aparelhos 

de ar quente; aparelhos e instalações para o tratamento e recolha de resíduos industriais, 

domésticos, hospitalares e especiais; aparelhos para o tratamento da água ou de líquidos, 

nomeadamente, aparelhos de decantação, instalações de esterilização, humidificadores do 

ar, aglutinadores e misturadores; aparelhos para o tratamento do ar, nomeadamente para 

desodorização e purificação; instalações e equipamentos móveis ou fixos para o tratamento 

da água e tratamento de resíduos; aparelhos e dispositivos para a distribuição da água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118067 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; carros de manutenção, va-

gonetas, camiões, semi-reboques.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118068 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de im-

pressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) 

para papelaria ou para uso doméstico; utensílios e material para artistas; pincéis; máqui-

nas de escrever; material de instrução e de ensino (com excepção de aparelhos); cartas de 

jogar; caracteres de impressão; clichés; calendários, livros, catálogos, prospectos, cartões 

postais, cartazes, periódicos, publicações impressas, jornais e revistas; cartões de boas-

-festas; cartões de visita; coberturas [capas] (papelaria); instrumentos de escrita; carim-

bos; selos e sinetes; almofadas para carimbos, almofadas de tinta, álbuns de fotografias; 

bases para emolduramento de pinturas, quadros ou fotografias; cavaletes para a pintura; 

papel mata-borrão para peles; suportes para fotografias; tintas de escrever; lenços de pa-

pel, papel higiénico para remover para remover maquilhagem, toalhetes de papel; nappe-

rons e bases para garrafas em papel ou em cartão; papel de embalagem e de embrulho e 

materiais de embalagem; matérias plásticas para embalagem não incluídas noutras clas-

ses; aguarelas para artistas; reproduções gráficas, retratos; litografias; canetas, lápis, es-

tilógrafos, esferográficas, aparos para escrever, porta-canetas, porta-lápis [lapiseiras]; re-

cargas para canetas e instrumentos de escrita; artigos para escrever; minas de lápis; lápis 

de cor, lápis de cera; estojos para canetas e para lápis; apara-lápis, máquinas para afiar 

[aguçar] os lápis; clips para papéis; pisa-papéis; tachas, pioneses; réguas para desenhar; 

pastéis; massas e matérias colantes para papelaria ou para uso doméstico; papel maché; 

cestos e prateleiras para a correspondência; porta-cartas; abre-cartas; artigos de escritó-

rio (com excepção de móveis); fitas adesivas e distribuidores de fita adesiva; artigos para 

desenho; estojos para desenho; álbuns de fotografia, selos e moedas; sacos e envelopes; 

cartuchos de papel, de forma cónica; sacos em papel ou em matérias plásticas para em-

balagens; invólucros em papel ou em matérias plásticas para embalagens; sacos em papel 

ou em matérias plásticas em forma de bolsinhas para embalagens; mata-borrões; ampara-

-livros, marcadores para livros; marcadores para livros; cofrezinhos ou pequenas caixas 

para papelaria; telas para a pintura; matérias para encadernações; etiquetas; cadernos, 

agendas; pastas para arquivo; bases para escrita, blocos de notas, papel de cartas; papel 

para desenho; estojos para escrita; cadernos; giz, quadros negros, tabuletas para carta-

zes; bolsas para passaportes; elásticos; molduras para fotografias, molduras para quadros; 

moldes ou padrões; produtos para apagar, borrachas para apagar, líquidos para apagar, 

abre-cartas eléctricos; cadernos de música; quadros brancos; sinalizadores em papel ou 

em cartão; bilhetes; ornamentos e decorações em papel e/ou em cartão; envelopes de Lai 

See; tudo incluído na Classe 16.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118069 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de assessoria, consultadoria, pesquisas, informações, gestão, assistência na direc-

ção, administração, inquéritos, avaliações e investigações para negócios; compilação, dispo-

nibilização, armazenamento e recolha de informações de negócio e comerciais; serviços de 

marketing, promoção e publicidade; aluguer de espaços publicitários; aluguer de material 

publicitário; análises, pesquisas e estudos de mercado; serviços de informações comerciais, 

publicitários e promocionais prestados on-line a partir de uma base de dados ou através de 

websites na Internet; compilação e sistematização de informação em bases de dados infor-

máticas; organização de exposições e feiras com fins comerciais ou de publicidade; relações 

públicas; análise estatística para negócios; contabilidade; leilões de imóveis; prestação de 

mão-de-obra para a construção; prestação de assistência a sociedades comerciais ou in-

dustriais na realização da sua actividade; inquéritos de negócios, patrocínio publicitário de 

competições desportivas e concursos artísticos; organização e realização de feiras, relações 

públicas, contabilidade, facturação, peritagem, agências de emprego, auditorias, serviços 

de assinatura de jornais [para terceiros], serviços de revistas de imprensa, serviços de su-

blocação para empresas, redacção de textos publicitários, pesquisa de mercado, previsões 

económicas, compilação de estatísticas, gestão de ficheiros informáticos, recrutamento de 

pessoal, análise do preço de custo, reprodução de documentos, compilação de informação 

numa base de dados informática, aconselhamento e informação comercial aos consumi-

dores; gestão administrativa de websites e de sites de intranet relacionados com a gestão e 

monitorização de consumos energéticos e de fluidos em imóveis; gestão de ficheiros infor-

máticos, introdução e compilação de informação de negócios relacionada com a organiza-

ção logística da recolha, transporte, armazenamento, distribuição e tratamento de toda a 

espécie de resíduos municipais ou industriais em bases de dados; prestação de informação 

de negócios e de publicidade aos utilizadores; serviços de consultadoria de negócios na 

área da instalação e gestão de ficheiros informáticos de utilizadores em relação a serviços 

de recolha, transporte, armazenamento, distribuição e reclamação de toda a espécie de 

resíduos domésticos e/ou industriais; promoção de vendas [para terceiros] relacionada com 

material para embalar e equipamento para recolher resíduos de instalações médicas; pro-

cessamento administrativo de ordens de compra; organização de compras centralizadas, 

nomeadamente fornecimento para terceiros; fornecimento de contratos de compra e venda 

para terceiros; prestação de informação de negócios sobre a direcção de negócios de trans-

porte e tratamento de resíduos de instalações médicas; gestão de ficheiros informáticos 

relacionados com a gestão de resíduos de instalações médicas, tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118070 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; transacções 

imobiliárias; serviços de gestão de fundos e activos; gestão de carteiras; serviços de fundos 

de investimento, avaliação financeira e fiscal; comércio, corretagem e subscrição de valores 

mobiliários, divisas e matérias primas; serviços de depositário para valores mobiliários; 

serviços de cotações em bolsa; serviços de emissão de obrigações; corretagem de acções 

e obrigações; pesquisa, relatórios e aconselhamento sobre investimentos; financiamento 

de empresas; serviços de informações financeiras; aconselhamento sobre investimento e 

transferências de capitais; serviços de seguro, seguro de vida; serviços de resseguro; servi-

ços actuariais; corretagem de resseguros; serviços de controle de perdas e ajustamento de 

perdas em seguros; avaliações de reclamações de apólices de seguros; pesquisa financeira e 

de seguros; seguros, subscrição de seguros; corretagem de seguros; gestão e administração 

de fundos de previdência obrigatória; serviços de pagamento de reformas; fidúcia; facto-

ring; agentes imobiliários; serviços fiduciários; análise financeira; serviços de elaboração 

de relatórios financeiros; avaliação financeira, prestação de informação financeira e de se-

guros, gestão financeira; avaliação e aferição financeira; serviços de financiamento de em-

préstimos; operações de compensação [câmbio]; organização, prestação e financiamento de 

empréstimos e empréstimos rotativos; serviços de financiamento aluguer-compra [leasing]; 

financiamento de crédito; patrocínio financeiro; gestão financeira e de activos para todo o 

tipo de valores mobiliários, acções, obrigações e outras cotações do mercado bolsista; ges-

tão de carteiras e avaliação financeira de carteiras de cotações do mercado bolsista, gestão 

[para terceiros]; prestação e fornecimento de dados para terceiros para assistência durante 

a subscrição de seguros agrícolas; análise e pesquisa na área de análise de risco agrícola 

de uma perspectiva de seguros; análise financeira e elaboração de relatórios em relação ao 

mesmo; serviços de cobrança de dívidas; factoring de dívidas; agência de cobrança de dívi-

das; serviços de agências de crédito; serviços de cartões de crédito; emissão de cartões de 

crédito; transferência electrónica de fundos; investimento de fundos; fundos mútuos, inves-

timento de capitais; administração de fundos mútuos; planeamento financeiro; corretagem 

de valores mobiliários; corretagem de acções e obrigações; garantias [cauções]; serviços 

de agências imobiliárias; gestão de imóveis, estimativas imobiliárias [avaliações]; serviços 

de correctores imobiliários; locação financeira imobiliária; cobrança de rendas, arrenda-

mento de escritórios, lojas, restaurantes, fracções e apartamentos; serviços actuariais; ser-

viços bancários; serviços de caixas de aforro; garantias; serviços de pagamentos de caução 

para libertação condicional; organização de títulos de crédito rotativo de financiamentos 

aluguer-compra [leasing]; empréstimo sobre penhores contra títulos de crédito; hipotecas; 

organização de cobranças; arrendamento de apartamentos; serviços de câmbio de divisas; 

depósitos em cofres-fortes; aluguer de cofres [caixas-fortes]; avaliação de patentes; avalia-

ção de direitos de propriedade industrial e de direitos de autor; transacções bancárias, ser-

viços bancários, transacções financeiras, análise financeira, serviços financeiros, cobrança 

de pagamentos em atraso, empréstimos, leasing, nomeadamente de instalações, imóveis, 

máquinas, veículos e aparelhos de locomoção e propulsão por terra, ar, água, caminho de 

ferro e no espaço, nomeadamente aeronaves, helicópteros e aeronaves com rotores, aerona-

ves espaciais e satélites; serviços on-line na área da banca, questões financeiras, subscrição 

de seguros e questões imobiliárias através de redes de telecomunicações (incluindo redes 

de telefones móveis), redes de transmissão de dados e redes de comunicação de dados, no-
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meadamente a Internet e intranets através de websites electrónicos; crédito e empréstimos 

para o financiamento de aeronaves, aeronaves espaciais, satélites, helicópteros e aeronaves 

com rotores; serviços financeiros em relação ao leasing de aeronaves, aeronaves espaciais, 

satélites, helicópteros e aeronaves com rotores; seguros em relação a aeronaves, aeronaves 

espaciais, satélites, helicópteros e aeronaves com rotores; garantias para aeronaves, aero-

naves espaciais, satélites, helicópteros e aeronaves com rotores; patrocínio financeiro de 

eventos e reuniões relacionadas com aeronaves, aeronaves espaciais, satélites, helicópteros 

e aeronaves com rotores; serviços de beneficência, nomeadamente aquisição para terceiros 

de apoio financeiro para países em desenvolvimento de forma a promover a sua autonomia; 

serviços de beneficência, nomeadamente organização e desenvolvimento de projectos com 

a finalidade de melhorar as condições de vida das pessoas desfavorecidas, das pessoas ca-

renciadas, das pessoas com deficiências e das pessoas com problemas de saúde; serviços de 

beneficência, nomeadamente organização e desenvolvimento de projectos com a finalidade 

de apoiar os países em desenvolvimento através do melhoramento e do auxílio à sua auto-

nomia; serviços de assessoria e consultadoria em relação a todos os serviços acima mencio-

nados; tudo incluído na Classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118071 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação e manutenção de aparelhos para os tratamentos de fluidos e líquidos; manu-

tenção e reparação de sistemas de tubagens, remodelação de canais de água ou de tubos 

de distribuição de água, construção de sistemas de esgotos, coletores de águas residuais, 

instalações de descontaminação de águas pluviais e instalações para a protecção de inun-

dações, renovação de estações de bombeamento, desenvolvimento de infraestruturas exis-

tentes com a finalidade de melhorar a segurança e a qualidade da distribuição de água, 

construção de estações de tratamento da água (para água potável, águas residuais urbanas 

e industriais, águas pluviais); criação de tubagens de água e trabalhos de tratamento, per-

furação de poços, construção, instalação e reparação de dispositivos de irrigação; renova-

ção e manutenção de edifícios e imóveis, remodelação de instalações, edifícios e armazéns, 

promoção imobiliária; restauração e renovação de instalações deterioradas (limpeza e 

reconstrução); manutenção ou limpeza de edifícios, instalações e de solos (limpeza da 

superfície exterior de edifícios); desinfestação, desratização e fumigação; limpeza de edifí-

cios, edifícios urbanos, obras de arte, estruturas subterrâneas, infraestruturas rodoviárias, 

instalações e infraestruturas industriais, limpeza de alta pressão de estruturas subterrâ-

neas, limpeza de rodovias; conservação e manutenção de estruturas, edifícios, rodovias 

e infraestruturas urbanas; reparação e manutenção de instalações, aparelhos, centros e 

unidades de armazenamento de resíduos e desperdícios, e centros, instalações, aparelhos e 

unidades de reciclagem, tratamento, recolha e destruição de resíduos e desperdícios; cons-

trução de instalações, centros e unidades de armazenamento de resíduos e desperdícios, e 

centros, instalações e unidades de reciclagem, tratamento, recolha e destruição de resíduos 
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e desperdícios; limpeza de resíduos e desperdícios, manutenção e renovação de sistemas 

sanitários urbanos e industriais; remodelação de sistemas sanitários industriais e urbanos; 

construção de portos, instalação de infraestruturas em portos; desenvolvimento de por-

tos; serviços de construção, reparação, manutenção e instalação de computadores, redes 

de computadores, aparelhos, equipamento de telecomunicações, serviços de construção e 

reparação de sistemas de tecnologia de informação e aparelhos de telecomunicações; cons-

trução de rodovias; limpeza de rodovias em instalações; construção de alicerces para rodo-

vias; construção de estradas; construção customizada de estradas; aluguer de aparelhos de 

construção de rodovias; aluguer de maquinaria para trabalhos em rodovias; manutenção de 

rodovias; marcação de rodovias; pavimentação de rodovias; aluguer de máquinas de lim-

peza de rodovias; revestimento de rodovias; limpeza de rodovias; instalação de aparelhos 

eléctricos; instalação de geradores eléctricos; serviços de manutenção e reparação relacio-

nados com aparelhos de eléctricos de controlo; manutenção de sistemas eléctricos comer-

ciais; engenharia mecânica e eléctrica; construção de edifícios; supervisão de construção 

de edifícios; isolamento de edifícios; limpeza do interior e do exterior de edifícios; aluguer 

de equipamento de construção; aluguer de equipamento de limpeza de terrenos; prestação 

de informações relacionadas com construção; impermeabilização de edifícios; instalação e 

reparação de electrodomésticos; instalação e reparação de elevadores; aluguer de equipa-

mento para escavar; construção e manutenção de oleodutos; trabalhos em gesso; trabalhos 

de canalização; serviços de exploração de pedreiras; renovação de edifícios; aluguer de 

gruas; aluguer de retroescavadoras; construção e revestimento de estradas; trabalhos de 

cobertura de telhados; montagem de andaimes; construção customizada de empreendi-

mentos residenciais e comerciais; construção de «stands» de feiras e de lojas; serviços de 

estanquicidade [construção]; limpeza de edifícios; serviços de construção; demolição de 

construções; construção de fábricas; construção de portos; instalação e reparação de as-

censores; construção naval; construção e reparação de entrepostos [armazéns]; serviços de 

informações sobre construção; serviços de engenharia de construção; serviços de informa-

ções relacionadas com reparação ou instalação, prestadas on-line através de uma base de 

dados informática ou da Internet; engenharia civil; supervisão da construção de edifícios; 

serviços de reparação, manutenção e instalação de construções; promoção imobiliária; ins-

talação, manutenção e restauração de móveis; pintura, instalação, limpeza, manutenção e 

reparação de maquinaria, instalações e sinalética; reparação, instalação e manutenção de 

instrumentos e aparelhos electrónicos, informáticos e de telecomunicações; instalação e 

reparação de computadores; instalação e reparação de telefones; instalação, manutenção e 

reparação de máquinas e equipamento de escritório; construção e reparação subaquática; 

aluguer e leasing de máquinas e instrumentos para exploração de minas; aluguer e leasing 

de equipamento para postos de gasolina (sem ser para a reparação e manutenção de auto-

móveis); serviços de consultadoria, informação e assessoria em relação aos serviços acima 

mencionados; tudo incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118072 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de informações relacionadas com o funcionamento 

de sistemas de telecomunicações, comunicações através de meios on-line, Internet e outros 

meios de comunicação electrónica; serviços de consultadoria relacionados com telecomu-

nicações, comunicação electrónica e redes de comunicação on-line; serviços de troca de 

dados através de telecomunicações; fornecimento de motores de busca para a obtenção de 

informação e dados em redes informáticas globais; serviços de correio electrónico; trans-

missão assistida por computador de mensagens e de imagens; transmissão de informação e 

dados por meios telefónicos e electrónicos; fornecimento de ligações de telecomunicações 

a uma rede informática global; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de 

teleconferência; correio electrónico; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas glo-

bais; comunicações por rádio entre aparelhos de medição de fluidos e um receptor central 

com transmissão de dados para uma base de dados; transmissão de informação relacionada 

com o consumo, monitorização, localização e preço através de comunicações por rádio a 

partir de aparelhos de medição para uma base de dados central; comunicação através de 

terminais informáticos; fornecimento de acesso a bases de dados relacionadas com a gestão 

de resíduos de instalações médicas; disseminação (transmissão) de avisos e alertas ao pú-

blico através de redes informáticas ou de outros meios de telecomunicação em matéria de 

segurança; tudo incluído na Classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118073 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Distribuição de electricidade; distribuição de electricidade através de cabos; distribuição 

de electricidade através de fios; armazenamento de electricidade; serviços de fornecimento 

de electricidade; armazenamento de aparelhos eléctricos; armazenamento de instalações 

eléctricas; exploração de portagens em estradas e autoestradas; prestação de informações 

relacionadas com as condições rodoviárias; aluguer de rodovias portáteis; fornecimento de 

portagens; exploração de pontes; serviços para a exploração de pontes; serviços de pontes 

transbordadoras; serviços portuários; exploração de terminais de ferries de cais maríti-

mos; prestação de informações relacionadas com portos; serviços de reboques portuários; 

aluguer de aparelhos de distribuição de água; aluguer de aparelhos de fornecimento de 

água; serviços de distribuição de água através de canalização; serviços de armazenamento 

de água em reservatórios; distribuição e fornecimento de água; serviços de distribuição de 

água; distribuição e fornecimento de gás; distribuição e fornecimento de electricidade; dis-

tribuição e fornecimento de aquecimento; serviços logísticos relacionados com o processo 

de planeamento, implementação e controlo, em condições de eficiência e rentabilidade, do 

fluxo e armazenamento de matérias primas, das existências em transformação, dos produ-

tos acabados e informação relacionada desde o local de origem até ao local de consumo, 

em conformidade com as necessidades dos clientes; serviços de gestão de carga; serviços 
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informatizados de gestão de carga; serviços de despacho aduaneiro; serviços de distri-

buição de mercadorias; serviços de gestão da cadeia de fornecimento relacionados com o 

transporte, recolha, armazenamento em entreposto, armazenamento em armazém, emba-

lamento, entrega e distribuição de mercadorias, e gestão do movimento de mercadorias; 

embalagem e armazenamento de produtos; prestação de informações relacionadas com o 

transporte e movimento de mercadorias, incluindo a localização electrónica de carga, do-

cumentação de transporte, tarifas e requerimentos aduaneiros; prestação de informação 

sobre armazenamento; serviços de instalações de amarração; aluguer de armazéns; aluguer 

de contentores para armazenamento; aluguer de automóveis e veículos; aluguer de luga-

res de estacionamento; fornecimento de lugares de estacionamento; gestão de lugares de 

estacionamento; aluguer e/ou leasing de sistema de estacionamento mecânico; reservas de 

transporte e viagem; organização de passeios turísticos e de cruzeiros; envio mercadorias 

por via marítima, terrestre e aérea; corretagem de mercadorias; transporte aéreo; transpor-

te oceânico; transporte rodoviário; transporte ferroviário; transporte fluvial; informação 

sobre transportes; serviços de agências de viagem; serviços de agências de bilhetes de via-

gem; serviços de corretagem para o aluguer, leasing, venda, compra e/ou afretamento de 

barcos e/ou navios; aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para 

empacotar ou para embrulhar; serviços de reboque a veículos; prestação de informação, 

assessoria e consultadoria em relação a todos os serviços acima mencionados; serviços de 

transporte e entregas através de autocarros, camionetas, veículos, barcos, navios, juncos 

e ferries; transporte de passageiros e viajantes; transporte automóvel; transporte de táxi; 

prestação de informação sobre transportes; entrega de mercadorias; entrega de mercado-

rias por correspondência; serviços logísticos relacionados com o processo de planeamento, 

implementação e controlo, em condições de eficiência e rentabilidade, do fluxo e armaze-

namento de matérias primas, das existências em transformação, dos produtos acabados e 

informação relacionada desde o local de origem até ao local de consumo, em conformidade 

com as necessidades dos clientes; serviços de gestão de carga; serviços informatizados de 

gestão de carga; serviços de despacho aduaneiro; serviços de distribuição de mercadorias; 

serviços de gestão da cadeia de fornecimento relacionados com o transporte, recolha, ar-

mazenamento, embalagem, entrega e distribuição de mercadorias, e gestão do movimento 

de mercadorias; prestação de informações relacionadas com o transporte e movimento de 

mercadorias, incluindo a localização electrónica de carga, documentação de transporte, 

tarifas e requerimentos aduaneiros; recuperação e reciclagem de aeronaves e de peças de 

aeronaves; aluguer de aeronaves e veículos aeronáuticos; posicionamento e controlo remoto 

de satélites e de aeronaves espaciais, nomeadamente o lançamento e suspensão de satélites, 

para terceiros; rastreamento de voo; transporte em aeronaves, helicóptero e aeronaves com 

rotores; armazenamento para terceiros de aeronaves, helicópteros e aeronaves com rotores 

e de peças de substituição para as mesmas; leasing de aeronaves, helicópteros e aeronaves 

com rotores; exploração aeronáutica, nomeadamente a gestão, administração e organização 

de aeroportos; gestão logística de aeronaves, helicópteros e aeronaves com rotores; plane-

amento e coordenação, para terceiros, do transporte de peças, acessórios, componentes 

dinâmicos e equipamento para aeronaves, helicóptero e aeronaves com rotores; armazena-

mento, para terceiros, de peças de substituição, acessórios, componentes dinâmicos e equi-

pamento para aeronaves, helicóptero e aeronaves com rotores; gestão de armazéns, para 

terceiros, de peças, acessórios, componentes dinâmicos e equipamento para aeronaves, 

helicóptero e aeronaves com rotores; fornecimento de água, distribuição de água, recolha 

de resíduos e lamas urbanas e industriais; recolha, transporte, separação, descarga e arma-

zenamento de materiais valiosos ou resíduos urbanos, industriais e radioativos, sólidos ou 

líquidos, gorduras industriais e papel para escritórios; recolha, transporte, agrupamento, 

separação, identificação, embalagem e reembalagem (armazenamento) de toda a espécie de 
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resíduos, nomeadamente resíduos urbanos, domésticos e industriais, resíduos industriais 

normais e especiais, e resíduos hospitalares, agrícolas, hortícolas, agroflorestais, perigosos, 

sólidos e líquidos; descarga e armazenamento de materiais valiosos, resíduos e produtos 

perigosos ou perecíveis; armazenamento de resíduos em aterros; transporte, embalagem 

e armazenamento de estrumes, correctivos de solos orgânicos, adubos e meios de cultura, 

tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118074 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento e processamento de resíduos produzidos por pessoas, grupos e empresas (tanto 

públicas como privadas), resíduos normais, resíduos especiais, resíduos sólidos, líquidos e 

perigosos, e prestação de informações em relação ao acima mencionado; purificação e rege-

neração de resíduos; reciclagem de desperdícios e resíduos, compostagem de desperdícios e 

resíduos; reclamação (tratamento de materiais) de resíduos industriais, domésticos e hospi-

talares, resíduos normais e especiais, e resíduos provenientes de grupos e empresas (tanto 

públicas como privadas), reclamação de desperdícios e resíduos (tratamento de materiais) 

para uso energético e biológico; descontaminação do solo; reparação do solo e de terrenos 

deteriorados (descontaminação); destruição de desperdícios e resíduos, incineração de des-

perdícios e resíduos, eliminação de resíduos tóxicos industriais e de resíduos não tóxicos 

industriais, domésticos, hospitalares, normais e especiais; tratamento da água, tratamento 

da água através da introdução de reagentes, nomeadamente da água para consumo humano 

e animal e da água para uso industrial, sanitização e tratamento de águas residuais indus-

triais, produção de água; tratamento de materiais, nomeadamente desperdícios e resíduos 

resultantes do tratamento da água; transformação de produtos agrícolas de origem vegetal 

ou animam para o fabrico de estrumes, adubos e meios de cultura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118075 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educativos, serviços industriais, formação prática (demonstração) relacionada com 

finanças, seguros, bens móveis e imóveis, negócios, gestão de negócios, administração de 

negócios, investigações em matérias de negócios, pesquisa de mercado e análise de merca-
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do, elaboração de estatísticas, marketing, promoção de vendas, publicidade, competências 

de apresentação, comunicação, vendas e marketing; serviços de consultadoria de formação 

em relação aos serviços acima mencionados; serviços educacionais, serviços de instrução, 

formação prática (demonstração) relacionados com o desenvolvimento e prestação de es-

tratégias de aprendizagem, integração do conhecimento e acompanhamento; serviços de 

consultadoria de formação relacionados com o desenvolvimento, análise e execução de 

planos de estratégia de negócios e projectos de gestão; publicação de materiais educativos, 

livros, manuais, textos; prestação de informações educacionais; organização e realização 

de conferências, seminários, simpósios, workshops de formação relacionados com finanças, 

seguros, bens móveis e imóveis, negócios, organização de exposições com fins educacionais; 

tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118076 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Controlo de qualidade da água, pesquisa científica e industrial relacionada com a protec-

ção ambiental, pesquisa laboratorial na área da água, do tratamento da água e da purifi-

cação da água, análise química, pesquisa química, consultadoria profissional, estudos de 

projectos técnicos, agrimensura e engenharia (sem ser para construção) na área da água 

e do tratamento da água, inquéritos relacionados com o tratamento da água e efluentes, 

pesquisa laboratorial relacionada com o tratamento de resíduos industriais, domésticos, 

hospitalares e especiais, pesquisa bacteriológica, inquéritos relacionados com resíduos in-

dustriais, domésticos, hospitalares e especiais, lamas e cinza resultantes de instalações ur-

banas e industriais, programação de computadores, serviços informáticos, nomeadamente, 

desenvolvimento, concepção e actualização de software e pacotes de software, assessoria 

e consultadoria técnica em relação à pesquisa e ao desenvolvimento de novos produtos 

na área das tecnologias da informação, aluguer de computadores, concepção de sistemas 

informação e de sistemas de telecomunicações, pesquisa científica e industrial para a ava-

liação do desempenho em relação a processos de tratamento físico-químico da água e bens 

relacionados; estudos científicos e técnicos sobre a avaliação do desempenho em relação ao 

funcionamento de instalações para o tratamento de água potável ou industrial, tratamento 

de águas residuais, águas domésticas ou águas industriais e tratamento de fluídos e lamas 

físico-químicas ou biológicas; auditorias técnicas (peritagens) relacionadas com os pro-

cessos e equipamento acima mencionados e com todos os tipos de tratamentos de fluidos, 

incluindo os relacionados com processos industriais; serviços de centros de investigação 

técnica, relacionados com a recolha, transporte, tratamento, limpeza, armazenamento, 

sanitização, reclamação e exterminação de desperdícios e resíduos; peritagens (trabalhos 

de engenheiros) na área dos desperdícios e resíduos; investigação científica e industrial 

relacionada com a protecção ambiental na recolha, transporte, tratamento, limpeza, ar-

mazenamento e reclamação de desperdícios e resíduos; engenharia, estudos de projectos 

técnicos, engenharia relacionada com a concepção e construção de centros e unidades 
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urbanas e industriais para a recolha, separação, armazenamento, tratamento, reclamação 

e destruição de desperdícios e resíduos; assessoria técnica relacionada com a prevenção de 

poluição sonora, do ar e da água; consultadoria sobre protecção ambiental, planeamento 

na área de desenvolvimento urbano, industrialização e desenvolvimento de recursos natu-

rais, prestação de informações relacionadas com a protecção ambiental, estudos (peritagens) 

relacionados com as implicações económicas, sociais e ambientais de actividades de de-

senvolvimento urbano, industrialização e exploração ou desenvolvimento de recursos na-

turais, nomeadamente da água; análise de solos, engenharia na área agrícola, hortícola, da 

viticultura, da enxertaria e da sivicultura; monitorização da qualidade da água, do ar e dos 

solos; engenharia relacionada com sistemas de informação industrial (automação, verifica-

ção, controlo e gestão técnica central, sistema de tomada de decisão, sistemas de gestão de 

dados de funcionamento); estudos de projectos técnicos, análises, avaliações, estimativas, 

investigação e consultadoria técnica nas áreas da tecnologia, assuntos marítimos, costeiros 

e portuários, energia, desenvolvimento sustentável, o ambiente, clima, metereologia, gestão 

de resíduos industriais e domésticos, água, prevenção de inundações, hidrologia, desenvol-

vimento de terrenos pantanosos, transportes públicos, telecomunicações, engenharia civil 

e engenharia urbana; controlo de qualidade (com vista a garantir a certificação e confor-

midade) para os serviços de prestação de assistência a empresas comerciais ou industriais 

na realização das suas actividades, inquéritos de negócios, gestão de negócios e consulta-

doria, planeamento de negócios, matérias e estudos de negócios, estudos de mercado, dis-

tribuição de material publicitário [folhetos, prospectos, impressos, amostras], organização 

de exibições com fins comerciais ou publicitários, patrocínio publicitário de competições 

desportivas e concursos artísticos, organização e realização de feiras, relações públicas, 

contabilidade, facturação, serviços de peritagem, agências de emprego, auditoria, serviços 

de assinatura de jornais [para terceiros], serviços de revistas de imprensa, serviços de su-

blocação para empresas, redacção de textos publicitários, pesquisa de mercado, previsões 

económicas, compilação de estatísticas, gestão de ficheiros informáticos, recrutamento de 

pessoal, análise do preço de custo, reprodução de documentos, compilação de informação 

numa base de dados gestão administrativa de websites e de sites de intranet relacionados 

com a gestão e monitorização de consumos energéticos e de fluídos em imóveis, gestão de 

ficheiros informáticos, introdução e compilação de informação de negócios relacionada 

com a organização logística da recolha, transporte, armazenamento, distribuição e trata-

mento de toda a espécie de resíduos municipais ou industriais em bases de dados, prestação 

de informação de negócios e de publicidade aos utilizadores; serviços de hotéis e de restau-

rantes; tradução, estudos de projectos industriais e científicos, pesquisa e desenvolvimento 

científico e industrial; engenharia, pesquisa e desenvolvimento técnico de novos produtos, 

concepção e desenvolvimento de software, desenvolvimento de bases de dados e de siste-

mas de gestão e processamento informático de documentos, desenvolvimento de sistemas 

informáticos de telecomunicações, desenvolvimento de software para operações de rede 

segura; ensaio de materiais em ambientes com diferentes condições mecânicas, térmicas e 

climáticas, programação de computadores; consultadoria na área de hardware e software; 

análise, desenvolvimento, concepção e actualização de programas de computador; análise, 

desenvolvimento e concepção e sistemas informáticos, aparelhos de redes informáticas e de 

segurança de dados; engenharia; serviços de consultadoria profissional relacionada com a 

concepção e fabrico de componentes electrónicos; consultadoria tecnológica; tudo incluído 

na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 



N.º 7 — 15-2-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2401

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «prestação de instalações para conferências e exibições», por pertencer a outra 

classe.

[210] 編號 N.º : N/118077 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de cuidados de saúde; serviços hospitalares; serviços de diagnóstico por radiolo-

gia para humanos; serviços de odontologia; serviços de fertilização in vitro; fisioterapia; 

serviços médicos; serviços médicos de laboratórios; hospitais; serviços de maternidades; 

serviços de clínicas médicas; serviços de lares; laboratórios de patologias; serviços de sa-

natórios; hospitais, maternidades e lares; centros de serviço e clínicas de medicina chinesa; 

centros de tratamento integrados com medicina chinesa e ocidental; serviços de saúde den-

tária; serviços de saúde mental; clínicas de acupuntura, fisioterapia, terapia ocupacional; 

clínicas de saúde feminina; instalações de terapia hormonal; clínicas de saúde masculina; 

serviços de saúde para os idosos; aconselhamento relacionado com a assistência social em 

problemas médicos nos idosos e portadores de deficiências; aconselhamento relacionado 

com o bem-estar pessoal nos idosos [saúde]; serviços de reabilitação para idosos [saúde]; 

aconselhamento psicológico para crianças, adolescentes e jovens adultos; aconselhamento 

para dependentes de substâncias narcóticas e psicotrópicas; reabilitação de dependentes de 

narcóticos; serviços de centros de dia; serviços de enfermagem para idosos; serviços de re-

abilitação para pessoas com insuficiências físicas e mentais; aconselhamento e tratamento 

psicológico relacionados com os problemas de jogadores compulsivos; tratamento e aconse-

lhamento de medicina chinesa prestado através de visitas ao local de residência de doentes 

idosos; serviços de óptica; serviços de parteiras; tudo incluído na Classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118078 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Composições químicas para o tratamento da água e desperdícios líquidos e/ou sólidos, 

nomeadamente agentes de floculação, coagulantes, polielectrólitos e reagentes; químicos e 

aditivos para o tratamento da água, nomeadamente, biocidas, biodetergentes, preparações 

anticorrosivas, amaciadores, agentes químicos para tratamento das águas de caldeira, de-

pósitos em metal, aparelhos e instalações para o aquecimento, arrefecimento, refrigeração 

e distribuição de água, condensadores de calor e outras instalações compostas por tubos e 

tubagens; produtos químicos orgânicos para recuperar solos, resultantes do tratamento e 

purificação da água e desperdícios líquidos, para fertilização de solos; produtos de compos-
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tagem e meios de cultura obtidos através de processos de tratamento realizados em plantas 

para o tratamento de desperdícios líquidos e sólidos e/ou em plantas para a purificação de 

águas residuais urbanas ou industriais; preparações oxidantes para a purificação, esteriliza-

ção e desinfecção de líquidos, nomeadamente para o tratamento de água e conservação de 

alimentos; produtos químicos utilizados na indústria ou como parte de processos de fabri-

co industrial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118079 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações químicas para uso medicinal; preparações químicas para uso farmacêutico; 

produtos químico-farmacêuticos; produtos higiénicos para a medicina; preparações de 

diagnóstico para uso médico; medicamentos para a medicina humana; medicamentos para 

uso dentário; produtos farmacêuticos; substâncias radioactivas para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pen-

sos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; medicina chinesa; pílulas e 

drogas produzidas a partir de ingredientes chineses à base de plantas; bebidas e misturas 

medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118080 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para as vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctri-

cos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos metálicos; cofres-fortes; minerais; cons-

truções metálicas; andaimes metálicos; caixas metálicas; caixotes metálicos; recipientes de 

embalagem em metal; contentores metálicos para transporte; depósitos em metal.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118081 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas para uso no tratamento da água, máquinas para a filtragem de água, nomeada-

mente por meio de diafragmas, permutadores de iões, reactores biológicos e misturadoras; 

máquinas de injecção de reagentes químicos ou físicos para o tratamento da água ou de 

desperdícios; máquinas para a distribuição da água; bombas, válvulas e outras máquinas 

para o armazenamento e distribuição de água para uso doméstico, incluindo água potável, 

águas residuais, águas pluviais e águas de aspersores; máquinas de irrigação, pulverização e 

engarrafamento; máquinas e instalações para o processamento físico-químico ou biológico, 

desidratação, centrifugação, compressão e propagação de líquidos, semilíquidos e desper-

dícios sólidos, nomeadamente de lamas resultantes do tratamento da água; máquinas para 

secagem de desperdícios e de lamas de depuração; máquinas móveis ou fixas para o trata-

mento da água e de desperdícios; máquinas para a separação automática do lixo, nomeada-

mente resíduos de embalagens domésticos; máquinas de compactação e descompactação de 

resíduos; aparelhos para aspiração de resíduos; instalações para a geração de electricidade.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118082 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, de sinalização e de socorro (salvamento); aparelhos e 

instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da corrente eléctrica; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos 

de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para proces-

samento de dados; dispositivos de extinção de fogo; aparelhos de dosagem para reagentes 

químicos e biológicos e físico-químicos; controladores programáveis para a medicação, 

monitorização e controlo de parâmetros de qualidade da água e dos resíduos; aparelhos 

e instrumentos de medida e de controlo (inspecção) para o fornecimento e tratamento da 

água; aparelhos e instrumentos de medida e de controlo (inspecção) para a monitorização 

do consumo energético e de líquidos; suportes de dados mecânicos, electrónicos, magnéti-

cos e/ou ópticos para a medição e registo de fluidos, incluindo a água, gás e electricidade, 

para fins de fornecimento e monitorização do acima mencionado; aparelhos e instalações 

informáticas programáveis para monitorização remota, gestão remota e controlo remoto, 

através de redes de comutação automática, linhas especializadas ou ligações por rádio para 

o controlo de instalações destinadas ao tratamento, fornecimento e recolha de água potá-

vel, águas residuais e águas industriais; aparelhos e instalações para monitorização remota, 

gestão remota e controlo remoto, através de redes de comutação automática, linhas espe-

cializadas ou ligações por rádio para a medição e controlo de fluidos, incluindo água, gás 
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e electricidade, para o fornecimento e monitorização do consumo do acima mencionado; 

programas de computador (software) para a monitorização de redes de fornecimento e re-

colha de água potável e águas residuais; programas de computador (software) para a gestão 

e análise do consumo energético e de fluidos (programas gravados); hardware informático 

para a simulação das funções das plantas para a depuração ou saneamento de águas indus-

triais e municipais; hardware e software informático, bases de dados e computadores para 

o controlo, regulação, modelagem e gestão de estações de depuração e saneamento; apare-

lhos e instrumentos científicos (sem ser para a medicina) para a optimização das emissões 

de dióxido de carbono associadas com o funcionamento de uma estação de tratamento de 

água, com a gestão de recursos hídricos, com a recolha e tratamento de resíduos, e com o 

tratamento do ar; aparelhos e instrumentos eléctricos para a geração de ozono a partir de 

gases, incluindo oxigénio ou ar; peças para os aparelhos acima mencionados; aparelhos 

eléctricos para monitorização e controlo da qualidade da água do mar; aparelhos e instru-

mentos para análises químicas e bacteriológicas (sem ser para a medicina); programas de 

computador (software) para a determinação de sistemas de preços da água; aparelhos de 

medida e verificação para a detecção de fugas em tubagens, tubos de distribuição e depósi-

tos de armazenamento de água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118083 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura; agulhas de acupuntura; apare-

lhos para a preparação de medicina chinesa; aparelhos de diagnóstico médico por imagem, 

incluindo, entre outros, aparelhos de raio-x e de radiologia, tubos e acessórios de raio-x, 

aparelhos de tomografia informática, aparelhos de imagem por ressonância magnética e de 

espectroscopia, aparelhos de ultrassom para a medicina, aparelhos de medicina nuclear, 

aparelhos de tomografia de emissão de positrões, aparelhos de radioterapia, aparelhos de 

intervenção médica e de diagnóstico médico por imagem, acessórios de terapia e inter-

venção, monitores de medição do pulso e dos sinais vitais em fetos; densitómetros ósseos; 

bobinas de gradiente magnético utilizadas na imagiologia por ressonância magnética; ins-

trumentos e aparelhos de massagem para uso doméstico e pessoal; instrumentos e apare-

lhos de terapia de som e aromoterapia para uso doméstico e pessoal; incluindo acessórios e 

componentes para tudo o acima mencionado; instrumentos e aparelhos de massagem para 

uso doméstico e pessoal; instrumentos e aparelhos de terapia de som e aromoterapia para 

uso doméstico e pessoal; tudo incluído na Classe 10.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118084 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refri-

geração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; insta-

lações para a produção de vapor e incineração de resíduos; aparelhos e instalações para o 

tratamento e distribuição de água ou líquidos; aparelhos e equipamento para a clarificação, 

filtragem física ou físico-química, amaciamento, desionização e desmineralização por meio 

de permutadores de iões da água ou de líquidos; equipamento e acessórios para o tratamen-

to da água e de líquidos em diafragmas (ultrafiltração, nanofiltração e hiperfiltração por 

meio de osmose inversa); filtros de cartucho em metal ou matérias têxteis, filtros de areia, 

filtros de carvão activo ou filtros que utilizem qualquer outra matéria granulosa; instala-

ções para a remoção de ferro e manganésio e remoção biológica de nitratos na água; apa-

relhos e instalações para a desinfecção e esterilização de fluidos na forma líquida e gasosa 

através de radiação ultravioleta e outros tipos de radiação; instalações para o tratamento de 

matéria orgânica à base de plantas e/ou animais, de origem urbana ou industrial (nomea-

damente, resíduos de áreas verdes, lama de plantas utilizadas no tratamento de efluentes de 

resíduos líquidos e sólidos e/ou de plantas utilizadas na purificação de águas residuais do-

mésticas ou industriais); instalações de aquecimento de água, instalações de dessalinização 

de água do mar, aparelhos e instalações para o tratamento da água e efluentes utilizados 

na indústria química e agroalimentar, instalações e aparelhos para o tratamento e reci-

clagem de efluentes; aparelhos de produção de vapor, destilação, cristalização e secagem, 

permutadores térmicos, aparelhos para o aquecimento do ar, secadores de ar, aparelhos 

de ar quente; aparelhos e instalações para o tratamento e recolha de resíduos industriais, 

domésticos, hospitalares e especiais; aparelhos para o tratamento da água ou de líquidos, 

nomeadamente, aparelhos de decantação, instalações de esterilização, humidificadores do 

ar, aglutinadores e misturadores; aparelhos para o tratamento do ar, nomeadamente para 

desodorização e purificação; instalações e equipamentos móveis ou fixos para o tratamento 

da água e tratamento de resíduos; aparelhos e dispositivos para a distribuição da água.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118085 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; carros de manutenção, va-

gonetas, camiões, semi-reboques.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118086 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de im-

pressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) 

para papelaria ou para uso doméstico; utensílios e material para artistas; pincéis; máqui-

nas de escrever; material de instrução e de ensino (com excepção de aparelhos); cartas de 

jogar; caracteres de impressão; clichés; calendários, livros, catálogos, prospectos, cartões 

postais, cartazes, periódicos, publicações impressas, jornais e revistas; cartões de boas-

-festas; cartões de visita; coberturas [capas] (papelaria); instrumentos de escrita; carimbos; 

selos e sinetes; almofadas para carimbos, almofadas de tinta, álbuns de fotografias; bases 

para emolduramento de pinturas, quadros ou fotografias; cavaletes para a pintura; papel 

mata-borrão para peles; suportes para fotografias; tintas de escrever; lenços de papel, papel 

higiénico para remover para remover maquilhagem, toalhetes de papel; napperons e bases 

para garrafas em papel ou em cartão; papel de embalagem e de embrulho e materiais de 

embalagem; matérias plásticas para embalagem não incluídas noutras classes; aguarelas 

para artistas; reproduções gráficas, retratos; litografias; canetas, lápis, estilógrafos, esfero-

gráficas, aparos para escrever, porta-canetas, porta-lápis [lapiseiras]; recargas para canetas 

e instrumentos de escrita; artigos para escrever; minas de lápis; lápis de cor, lápis de cera; 

estojos para canetas e para lápis; apara-lápis, máquinas para afiar [aguçar] os lápis; clips 

para papéis; pisa-papéis; tachas, pioneses; réguas para desenhar; pastéis; massas e matérias 

colantes para papelaria ou para uso doméstico; papel maché; cestos e prateleiras para a 

correspondência; porta-cartas; abre-cartas; artigos de escritório (com excepção de móveis); 

fitas adesivas e distribuidores de fita adesiva; artigos para desenho; estojos para desenho; 

álbuns de fotografia, selos e moedas; sacos e envelopes; cartuchos de papel, de forma có-

nica; sacos em papel ou em matérias plásticas para embalagens; invólucros em papel ou 

em matérias plásticas para embalagens; sacos em papel ou em matérias plásticas em forma 

de bolsinhas para embalagens; mata-borrões; ampara-livros, marcadores para livros; mar-

cadores para livros; cofrezinhos ou pequenas caixas para papelaria; telas para a pintura; 

matérias para encadernações; etiquetas; cadernos, agendas; pastas para arquivo; bases para 

escrita, blocos de notas, papel de cartas; papel para desenho; estojos para escrita; cadernos; 

giz, quadros negros, tabuletas para cartazes; bolsas para passaportes; elásticos; molduras 

para fotografias, molduras para quadros; moldes ou padrões; produtos para apagar, borra-

chas para apagar, líquidos para apagar, abre-cartas eléctricos; cadernos de música; quadros 

brancos; sinalizadores em papel ou em cartão; bilhetes; ornamentos e decorações em papel 

e/ou em cartão; envelopes de Lai See; tudo incluído na Classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118087 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de assessoria, consultadoria, pesquisas, informações, gestão, assistência na direc-

ção, administração, inquéritos, avaliações e investigações para negócios; compilação, dispo-

nibilização, armazenamento e recolha de informações de negócio e comerciais; serviços de 

marketing, promoção e publicidade; aluguer de espaços publicitários; aluguer de material 

publicitário; análises, pesquisas e estudos de mercado; serviços de informações comerciais, 

publicitários e promocionais prestados on-line a partir de uma base de dados ou através de 

websites na Internet; compilação e sistematização de informação em bases de dados infor-

máticas; organização de exposições e feiras com fins comerciais ou de publicidade; relações 

públicas; análise estatística para negócios; contabilidade; leilões de imóveis; prestação de 

mão-de-obra para a construção; prestação de assistência a sociedades comerciais ou in-

dustriais na realização da sua actividade; inquéritos de negócios, patrocínio publicitário de 

competições desportivas e concursos artísticos; organização e realização de feiras, relações 

públicas, contabilidade, facturação, peritagem, agências de emprego, auditorias, serviços 

de assinatura de jornais [para terceiros], serviços de revistas de imprensa, serviços de sub-

locação para empresas, redacção de textos publicitários, pesquisa de mercado, previsões 

económicas, compilação de estatísticas, gestão de ficheiros informáticos, recrutamento de 

pessoal, análise do preço de custo, reprodução de documentos, compilação de informação 

numa base de dados informática, aconselhamento e informação comercial aos consumi-

dores; gestão administrativa de websites e de sites de intranet relacionados com a gestão e 

monitorização de consumos energéticos e de fluidos em imóveis; gestão de ficheiros infor-

máticos, introdução e compilação de informação de negócios relacionada com a organiza-

ção logística da recolha, transporte, armazenamento, distribuição e tratamento de toda a 

espécie de resíduos municipais ou industriais em bases de dados; prestação de informação 

de negócios e de publicidade aos utilizadores; serviços de consultadoria de negócios na 

área da instalação e gestão de ficheiros informáticos de utilizadores em relação a serviços 

de recolha, transporte, armazenamento, distribuição e reclamação de toda a espécie de 

resíduos domésticos e/ou industriais; promoção de vendas [para terceiros] relacionada com 

material para embalar e equipamento para recolher resíduos de instalações médicas; pro-

cessamento administrativo de ordens de compra; organização de compras centralizadas, 

nomeadamente fornecimento para terceiros; fornecimento de contratos de compra e venda 

para terceiros; prestação de informação de negócios sobre a direcção de negócios de trans-

porte e tratamento de resíduos de instalações médicas; gestão de ficheiros informáticos 

relacionados com a gestão de resíduos de instalações médicas, tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118088 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; transacções 

imobiliárias; serviços de gestão de fundos e activos; gestão de carteiras; serviços de fundos 
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de investimento, avaliação financeira e fiscal; comércio, corretagem e subscrição de valores 

mobiliários, divisas e matérias primas; serviços de depositário para valores mobiliários; 

serviços de cotações em bolsa; serviços de emissão de obrigações; corretagem de acções 

e obrigações; pesquisa, relatórios e aconselhamento sobre investimentos; financiamento 

de empresas; serviços de informações financeiras; aconselhamento sobre investimento e 

transferências de capitais; serviços de seguro, seguro de vida; serviços de resseguro; servi-

ços actuariais; corretagem de resseguros; serviços de controle de perdas e ajustamento de 

perdas em seguros; avaliações de reclamações de apólices de seguros; pesquisa financeira e 

de seguros; seguros, subscrição de seguros; corretagem de seguros; gestão e administração 

de fundos de previdência obrigatória; serviços de pagamento de reformas; fidúcia; factor-

ing; agentes imobiliários; serviços fiduciários; análise financeira; serviços de elaboração 

de relatórios financeiros; avaliação financeira, prestação de informação financeira e de se-

guros, gestão financeira; avaliação e aferição financeira; serviços de financiamento de em-

préstimos; operações de compensação [câmbio]; organização, prestação e financiamento de 

empréstimos e empréstimos rotativos; serviços de financiamento aluguer-compra [leasing]; 

financiamento de crédito; patrocínio financeiro; gestão financeira e de activos para todo o 

tipo de valores mobiliários, acções, obrigações e outras cotações do mercado bolsista; ges-

tão de carteiras e avaliação financeira de carteiras de cotações do mercado bolsista, gestão 

[para terceiros]; prestação e fornecimento de dados para terceiros para assistência durante 

a subscrição de seguros agrícolas; análise e pesquisa na área de análise de risco agrícola 

de uma perspectiva de seguros; análise financeira e elaboração de relatórios em relação ao 

mesmo; serviços de cobrança de dívidas; factoring de dívidas; agência de cobrança de dívi-

das; serviços de agências de crédito; serviços de cartões de crédito; emissão de cartões de 

crédito; transferência electrónica de fundos; investimento de fundos; fundos mútuos, inves-

timento de capitais; administração de fundos mútuos; planeamento financeiro; corretagem 

de valores mobiliários; corretagem de acções e obrigações; garantias [cauções]; serviços 

de agências imobiliárias; gestão de imóveis, estimativas imobiliárias [avaliações]; serviços 

de correctores imobiliários; locação financeira imobiliária; cobrança de rendas, arrenda-

mento de escritórios, lojas, restaurantes, fracções e apartamentos; serviços actuariais; ser-

viços bancários; serviços de caixas de aforro; garantias; serviços de pagamentos de caução 

para libertação condicional; organização de títulos de crédito rotativo de financiamentos 

aluguer-compra [leasing]; empréstimo sobre penhores contra títulos de crédito; hipotecas; 

organização de cobranças; arrendamento de apartamentos; serviços de câmbio de divisas; 

depósitos em cofres-fortes; aluguer de cofres [caixas-fortes]; avaliação de patentes; avalia-

ção de direitos de propriedade industrial e de direitos de autor; transacções bancárias, ser-

viços bancários, transacções financeiras, análise financeira, serviços financeiros, cobrança 

de pagamentos em atraso, empréstimos, leasing, nomeadamente de instalações, imóveis, 

máquinas, veículos e aparelhos de locomoção e propulsão por terra, ar, água, caminho de 

ferro e no espaço, nomeadamente aeronaves, helicópteros e aeronaves com rotores, aerona-

ves espaciais e satélites; serviços on-line na área da banca, questões financeiras, subscrição 

de seguros e questões imobiliárias através de redes de telecomunicações (incluindo redes 

de telefones móveis), redes de transmissão de dados e redes de comunicação de dados, no-

meadamente a Internet e intranets através de websites electrónicos; crédito e empréstimos 

para o financiamento de aeronaves, aeronaves espaciais, satélites, helicópteros e aeronaves 

com rotores; serviços financeiros em relação ao leasing de aeronaves, aeronaves espaciais, 

satélites, helicópteros e aeronaves com rotores; seguros em relação a aeronaves, aeronaves 

espaciais, satélites, helicópteros e aeronaves com rotores; garantias para aeronaves, aero-

naves espaciais, satélites, helicópteros e aeronaves com rotores; patrocínio financeiro de 

eventos e reuniões relacionadas com aeronaves, aeronaves espaciais, satélites, helicópteros 

e aeronaves com rotores; serviços de beneficência, nomeadamente aquisição para terceiros 
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de apoio financeiro para países em desenvolvimento de forma a promover a sua autonomia; 

serviços de beneficência, nomeadamente organização e desenvolvimento de projectos com 

a finalidade de melhorar as condições de vida das pessoas desfavorecidas, das pessoas ca-

renciadas, das pessoas com deficiências e das pessoas com problemas de saúde; serviços de 

beneficência, nomeadamente organização e desenvolvimento de projectos com a finalidade 

de apoiar os países em desenvolvimento através do melhoramento e do auxílio à sua auto-

nomia; serviços de assessoria e consultadoria em relação a todos os serviços acima mencio-

nados; tudo incluído na Classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118089 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação e manutenção de aparelhos para os tratamentos de fluidos e líquidos; manu-

tenção e reparação de sistemas de tubagens, remodelação de canais de água ou de tubos 

de distribuição de água, construção de sistemas de esgotos, coletores de águas residuais, 

instalações de descontaminação de águas pluviais e instalações para a protecção de inun-

dações, renovação de estações de bombeamento, desenvolvimento de infraestruturas exis-

tentes com a finalidade de melhorar a segurança e a qualidade da distribuição de água, 

construção de estações de tratamento da água (para água potável, águas residuais urbanas 

e industriais, águas pluviais); criação de tubagens de água e trabalhos de tratamento, per-

furação de poços, construção, instalação e reparação de dispositivos de irrigação; renova-

ção e manutenção de edifícios e imóveis, remodelação de instalações, edifícios e armazéns, 

promoção imobiliária; restauração e renovação de instalações deterioradas (limpeza e 

reconstrução); manutenção ou limpeza de edifícios, instalações e de solos (limpeza da 

superfície exterior de edifícios); desinfestação, desratização e fumigação; limpeza de edifí-

cios, edifícios urbanos, obras de arte, estruturas subterrâneas, infraestruturas rodoviárias, 

instalações e infraestruturas industriais, limpeza de alta pressão de estruturas subterrâ-

neas, limpeza de rodovias; conservação e manutenção de estruturas, edifícios, rodovias 

e infraestruturas urbanas; reparação e manutenção de instalações, aparelhos, centros e 

unidades de armazenamento de resíduos e desperdícios, e centros, instalações, aparelhos e 

unidades de reciclagem, tratamento, recolha e destruição de resíduos e desperdícios; cons-

trução de instalações, centros e unidades de armazenamento de resíduos e desperdícios e 

centros, instalações e unidades de reciclagem, tratamento, recolha e destruição de resíduos 

e desperdícios; limpeza de resíduos e desperdícios, manutenção e renovação de sistemas 

sanitários urbanos e industriais; remodelação de sistemas sanitários industriais e urbanos; 

construção de portos, instalação de infraestruturas em portos; desenvolvimento de por-

tos; serviços de construção, reparação, manutenção e instalação de computadores, redes 

de computadores, aparelhos, equipamento de telecomunicações, serviços de construção e 

reparação de sistemas de tecnologia de informação e aparelhos de telecomunicações; cons-

trução de rodovias; limpeza de rodovias em instalações; construção de alicerces para rodo-

vias; construção de estradas; construção customizada de estradas; aluguer de aparelhos de 
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construção de rodovias; aluguer de maquinaria para trabalhos em rodovias; manutenção de 

rodovias; marcação de rodovias; pavimentação de rodovias; aluguer de máquinas de lim-

peza de rodovias; revestimento de rodovias; limpeza de rodovias; instalação de aparelhos 

eléctricos; instalação de geradores eléctricos; serviços de manutenção e reparação relacio-

nados com aparelhos de eléctricos de controlo; manutenção de sistemas eléctricos comer-

ciais; engenharia mecânica e eléctrica; construção de edifícios; supervisão de construção 

de edifícios; isolamento de edifícios; limpeza do interior e do exterior de edifícios; aluguer 

de equipamento de construção; aluguer de equipamento de limpeza de terrenos; prestação 

de informações relacionadas com construção; impermeabilização de edifícios; instalação e 

reparação de electrodomésticos; instalação e reparação de elevadores; aluguer de equipa-

mento para escavar; construção e manutenção de oleodutos; trabalhos em gesso; trabalhos 

de canalização; serviços de exploração de pedreiras; renovação de edifícios; aluguer de 

gruas; aluguer de retroescavadoras; construção e revestimento de estradas; trabalhos de 

cobertura de telhados; montagem de andaimes; construção customizada de empreendi-

mentos residenciais e comerciais; construção de «stands» de feiras e de lojas; serviços de 

estanquicidade [construção]; limpeza de edifícios; serviços de construção; demolição de 

construções; construção de fábricas; construção de portos; instalação e reparação de as-

censores; construção naval; construção e reparação de entrepostos [armazéns]; serviços de 

informações sobre construção; serviços de engenharia de construção; serviços de informa-

ções relacionadas com reparação ou instalação, prestadas on-line através de uma base de 

dados informática ou da Internet; engenharia civil; supervisão da construção de edifícios; 

serviços de reparação, manutenção e instalação de construções; promoção imobiliária; ins-

talação, manutenção e restauração de móveis; pintura, instalação, limpeza, manutenção e 

reparação de maquinaria, instalações e sinalética; reparação, instalação e manutenção de 

instrumentos e aparelhos electrónicos, informáticos e de telecomunicações; instalação e 

reparação de computadores; instalação e reparação de telefones; instalação, manutenção e 

reparação de máquinas e equipamento de escritório; construção e reparação subaquática; 

aluguer e leasing de máquinas e instrumentos para exploração de minas; aluguer e leasing 

de equipamento para postos de gasolina (sem ser para a reparação e manutenção de auto-

móveis); serviços de consultadoria, informação e assessoria em relação aos serviços acima 

mencionados; tudo incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118090 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de informações relacionadas com o funcionamento 

de sistemas de telecomunicações, comunicações através de meios on-line, Internet e outros 

meios de comunicação electrónica; serviços de consultadoria relacionados com telecomu-

nicações, comunicação electrónica e redes de comunicação on-line; serviços de troca de 

dados através de telecomunicações; fornecimento de motores de busca para a obtenção de 

informação e dados em redes informáticas globais; serviços de correio electrónico; trans-
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missão assistida por computador de mensagens e de imagens; transmissão de informação e 

dados por meios telefónicos e electrónicos; fornecimento de ligações de telecomunicações 

a uma rede informática global; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de 

teleconferência; correio electrónico; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas glo-

bais; comunicações por rádio entre aparelhos de medição de fluidos e um receptor central 

com transmissão de dados para uma base de dados; transmissão de informação relacionada 

com o consumo, monitorização, localização e preço através de comunicações por rádio a 

partir de aparelhos de medição para uma base de dados central; comunicação através de 

terminais informáticos; fornecimento de acesso a bases de dados relacionadas com a gestão 

de resíduos de instalações médicas; disseminação (transmissão) de avisos e alertas ao pú-

blico através de redes informáticas ou de outros meios de telecomunicação em matéria de 

segurança; tudo incluído na Classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118091 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Distribuição de electricidade; distribuição de electricidade através de cabos; distribuição 

de electricidade através de fios; armazenamento de electricidade; serviços de fornecimento 

de electricidade; armazenamento de aparelhos eléctricos; armazenamento de instalações 

eléctricas; exploração de portagens em estradas e autoestradas; prestação de informações 

relacionadas com as condições rodoviárias; aluguer de rodovias portáteis; fornecimento de 

portagens; exploração de pontes; serviços para a exploração de pontes; serviços de pontes 

transbordadoras; serviços portuários; exploração de terminais de ferries de cais maríti-

mos; prestação de informações relacionadas com portos; serviços de reboques portuários; 

aluguer de aparelhos de distribuição de água; aluguer de aparelhos de fornecimento de 

água; serviços de distribuição de água através de canalização; serviços de armazenamento 

de água em reservatórios; distribuição e fornecimento de água; serviços de distribuição 

de água; distribuição e fornecimento de gás; distribuição e fornecimento de electricidade; 

distribuição e fornecimento de aquecimento; serviços logísticos relacionados com o pro-

cesso de planeamento, implementação e controlo, em condições de eficiência e rentabili-

dade, do fluxo e armazenamento de matérias primas, das existências em transformação, 

dos produtos acabados e informação relacionada desde o local de origem até ao local de 

consumo, em conformidade com as necessidades dos clientes; serviços de gestão de carga; 

serviços informatizados de gestão de carga; serviços de despacho aduaneiro; serviços de 

distribuição de mercadorias; serviços de gestão da cadeia de fornecimento relacionados 

com o transporte, recolha, armazenamento em entreposto, armazenamento em armazém, 

embalamento, entrega e distribuição de mercadorias e gestão do movimento de mercado-

rias; embalagem e armazenamento de produtos; prestação de informações relacionadas 

com o transporte e movimento de mercadorias, incluindo a localização electrónica de car-

ga, documentação de transporte, tarifas e requerimentos aduaneiros; prestação de infor-

mação sobre armazenamento; serviços de instalações de amarração; aluguer de armazéns; 
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aluguer de contentores para armazenamento; aluguer de automóveis e veículos; aluguer de 

lugares de estacionamento; fornecimento de lugares de estacionamento; gestão de lugares 

de estacionamento; aluguer e/ou leasing de sistema de estacionamento mecânico; reservas 

de transporte e viagem; organização de passeios turísticos e de cruzeiros; envio de merca-

dorias por via marítima, terrestre e aérea; corretagem de mercadorias; transporte aéreo; 

transporte oceânico; transporte rodoviário; transporte ferroviário; transporte fluvial; infor-

mação sobre transportes; serviços de agências de viagem; serviços de agências de bilhetes 

de viagem; serviços de corretagem para o aluguer, leasing, venda, compra e/ou afretamento 

de barcos e/ou navios; aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas 

para empacotar ou para embrulhar; serviços de reboque a veículos; prestação de informa-

ção, assessoria e consultadoria em relação a todos os serviços acima mencionados; serviços 

de transporte e entregas através de autocarros, camionetas, veículos, barcos, navios, juncos 

e ferries; transporte de passageiros e viajantes; transporte automóvel; transporte de táxi; 

prestação de informação sobre transportes; entrega de mercadorias; entrega de mercado-

rias por correspondência; serviços logísticos relacionados com o processo de planeamento, 

implementação e controlo, em condições de eficiência e rentabilidade, do fluxo e armaze-

namento de matérias primas, das existências em transformação, dos produtos acabados e 

informação relacionada desde o local de origem até ao local de consumo, em conformidade 

com as necessidades dos clientes; serviços de gestão de carga; serviços informatizados de 

gestão de carga; serviços de despacho aduaneiro; serviços de distribuição de mercadorias; 

serviços de gestão da cadeia de fornecimento relacionados com o transporte, recolha, ar-

mazenamento, embalagem, entrega e distribuição de mercadorias e gestão do movimento 

de mercadorias; prestação de informações relacionadas com o transporte e movimento de 

mercadorias, incluindo a localização electrónica de carga, documentação de transporte, 

tarifas e requerimentos aduaneiros; recuperação e reciclagem de aeronaves e de peças de 

aeronaves; aluguer de aeronaves e veículos aeronáuticos; posicionamento e controlo remoto 

de satélites e de aeronaves espaciais, nomeadamente o lançamento e suspensão de satélites, 

para terceiros; rastreamento de voo; transporte em aeronaves, helicóptero e aeronaves com 

rotores; armazenamento para terceiros de aeronaves, helicópteros e aeronaves com rotores 

e de peças de substituição para as mesmas; leasing de aeronaves, helicópteros e aeronaves 

com rotores; exploração aeronáutica, nomeadamente a gestão, administração e organização 

de aeroportos; gestão logística de aeronaves, helicópteros e aeronaves com rotores; planea-

mento e coordenação, para terceiros, do transporte de peças, acessórios, componentes 

dinâmicos e equipamento para aeronaves, helicóptero e aeronaves com rotores; armazena-

mento, para terceiros, de peças de substituição, acessórios, componentes dinâmicos e equi-

pamento para aeronaves, helicóptero e aeronaves com rotores; gestão de armazéns, para 

terceiros, de peças, acessórios, componentes dinâmicos e equipamento para aeronaves, 

helicóptero e aeronaves com rotores; fornecimento de água, distribuição de água, recolha 

de resíduos e lamas urbanas e industriais; recolha, transporte, separação, descarga e arma-

zenamento de materiais valiosos ou resíduos urbanos, industriais e radioativos, sólidos ou 

líquidos, gorduras industriais e papel para escritórios; recolha, transporte, agrupamento, 

separação, identificação, embalagem e reembalagem (armazenamento) de toda a espécie de 

resíduos, nomeadamente resíduos urbanos, domésticos e industriais, resíduos industriais 

normais e especiais, e resíduos hospitalares, agrícolas, hortícolas, agroflorestais, perigosos, 

sólidos e líquidos; descarga e armazenamento de materiais valiosos, resíduos e produtos 

perigosos ou perecíveis; armazenamento de resíduos em aterros; transporte, embalagem 

e armazenamento de estrumes, correctivos de solos orgânicos, adubos e meios de cultura, 

tudo incluído na Classe 39.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118092 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento e processamento de resíduos produzidos por pessoas, grupos e empresas (tanto 

públicas como privadas), resíduos normais, resíduos especiais, resíduos sólidos, líquidos e 

perigosos e prestação de informações em relação ao acima mencionado; purificação e rege-

neração de resíduos; reciclagem de desperdícios e resíduos, compostagem de desperdícios 

e resíduos; reclamação (tratamento de materiais) de resíduos industriais, domésticos e hos-

pitalares, resíduos normais e especiais e resíduos provenientes de grupos e empresas (tanto 

públicas como privadas), reclamação de desperdícios e resíduos (tratamento de materiais) 

para uso energético e biológico; descontaminação do solo; reparação do solo e de terrenos 

deteriorados (descontaminação); destruição de desperdícios e resíduos, incineração de des-

perdícios e resíduos, eliminação de resíduos tóxicos industriais e de resíduos não tóxicos 

industriais, domésticos, hospitalares, normais e especiais; tratamento da água, tratamento 

da água através da introdução de reagentes, nomeadamente da água para consumo humano 

e animal e da água para uso industrial, sanitização e tratamento de águas residuais indus-

triais, produção de água; tratamento de materiais, nomeadamente desperdícios e resíduos 

resultantes do tratamento da água; transformação de produtos agrícolas de origem vegetal 

ou animam para o fabrico de estrumes, adubos e meios de cultura.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118093 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educativos, serviços industriais, formação prática (demonstração) relacionada com 

finanças, seguros, bens móveis e imóveis, negócios, gestão de negócios, administração de 

negócios, investigações em matérias de negócios, pesquisa de mercado e análise de merca-

do, elaboração de estatísticas, marketing, promoção de vendas, publicidade, competências 

de apresentação, comunicação, vendas e marketing; serviços de consultadoria de formação 

em relação aos serviços acima mencionados; serviços educacionais, serviços de instrução, 

formação prática (demonstração) relacionados com o desenvolvimento e prestação de es-

tratégias de aprendizagem, integração do conhecimento e acompanhamento; serviços de 

consultadoria de formação relacionados com o desenvolvimento, análise e execução de 
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planos de estratégia de negócios e projectos de gestão; publicação de materiais educativos, 

livros, manuais, textos; prestação de informações educacionais; organização e realização 

de conferências, seminários, simpósios, workshops de formação relacionados com finanças, 

seguros, bens móveis e imóveis, negócios, organização de exposições com fins educacionais; 

tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118094 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Controlo de qualidade da água, pesquisa científica e industrial relacionada com a protec-

ção ambiental, pesquisa laboratorial na área da água, do tratamento da água e da purifi-

cação da água, análise química, pesquisa química, consultadoria profissional, estudos de 

projectos técnicos, agrimensura e engenharia (sem ser para construção) na área da água 

e do tratamento da água, inquéritos relacionados com o tratamento da água e efluentes, 

pesquisa laboratorial relacionada com o tratamento de resíduos industriais, domésticos, 

hospitalares e especiais, pesquisa bacteriológica, inquéritos relacionados com resíduos in-

dustriais, domésticos, hospitalares e especiais, lamas e cinza resultantes de instalações ur-

banas e industriais, programação de computadores, serviços informáticos, nomeadamente 

desenvolvimento, concepção e actualização de software e pacotes de software, assessoria 

e consultadoria técnica em relação à pesquisa e ao desenvolvimento de novos produtos na 

área das tecnologias da informação, aluguer de computadores, concepção de sistemas de 

informação e de sistemas de telecomunicações, pesquisa científica e industrial para a ava-

liação do desempenho em relação a processos de tratamento físico-químico da água e bens 

relacionados; estudos científicos e técnicos sobre a avaliação do desempenho em relação ao 

funcionamento de instalações para o tratamento de água potável ou industrial, tratamento 

de águas residuais, águas domésticas ou águas industriais e tratamento de fluidos e lamas 

físico-químicas ou biológicas; auditorias técnicas (peritagens) relacionadas com os pro-

cessos e equipamento acima mencionados e com todos os tipos de tratamentos de fluidos, 

incluindo os relacionados com processos industriais; serviços de centros de investigação 

técnica, relacionados com a recolha, transporte, tratamento, limpeza, armazenamento, 

sanitização, reclamação e exterminação de desperdícios e resíduos; peritagens (trabalhos 

de engenheiros) na área dos desperdícios e resíduos; investigação científica e industrial 

relacionada com a protecção ambiental na recolha, transporte, tratamento, limpeza, ar-

mazenamento e reclamação de desperdícios e resíduos; engenharia, estudos de projectos 

técnicos, engenharia relacionada com a concepção e construção de centros e unidades 

urbanas e industriais para a recolha, separação, armazenamento, tratamento, reclamação 

e destruição de desperdícios e resíduos; assessoria técnica relacionada com a prevenção de 

poluição sonora, do ar e da água; consultadoria sobre protecção ambiental, planeamento 

na área de desenvolvimento urbano, industrialização e desenvolvimento de recursos natu-

rais, prestação de informações relacionadas com a protecção ambiental, estudos (peritagens) 

relacionados com as implicações económicas, sociais e ambientais de actividades de de-
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senvolvimento urbano, industrialização e exploração ou desenvolvimento de recursos na-

turais, nomeadamente da água; análise de solos, engenharia na área agrícola, hortícola, da 

viticultura, da enxertaria e da sivicultura; monitorização da qualidade da água, do ar e dos 

solos; engenharia relacionada com sistemas de informação industrial (automação, verifica-

ção, controlo e gestão técnica central, sistema de tomada de decisão, sistemas de gestão de 

dados de funcionamento); estudos de projectos técnicos, análises, avaliações, estimativas, 

investigação e consultadoria técnica nas áreas da tecnologia, assuntos marítimos, costeiros 

e portuários, energia, desenvolvimento sustentável, o ambiente, clima, metereologia, gestão 

de resíduos industriais e domésticos, água, prevenção de inundações, hidrologia, desenvol-

vimento de terrenos pantanosos, transportes públicos, telecomunicações, engenharia civil 

e engenharia urbana; controlo de qualidade (com vista a garantir a certificação e confor-

midade) para os serviços de prestação de assistência a empresas comerciais ou industriais 

na realização das suas actividades, inquéritos de negócios, gestão de negócios e consulta-

doria, planeamento de negócios, matérias e estudos de negócios, estudos de mercado, dis-

tribuição de material publicitário [folhetos, prospectos, impressos, amostras], organização 

de exibições com fins comerciais ou publicitários, patrocínio publicitário de competições 

desportivas e concursos artísticos, organização e realização de feiras, relações públicas, 

contabilidade, facturação, serviços de peritagem, agências de emprego, auditoria, serviços 

de assinatura de jornais [para terceiros], serviços de revistas de imprensa, serviços de sub-

locação para empresas, redacção de textos publicitários, pesquisa de mercado, previsões 

económicas, compilação de estatísticas, gestão de ficheiros informáticos, recrutamento de 

pessoal, análise do preço de custo, reprodução de documentos, compilação de informação 

numa base de dados de gestão administrativa de websites e de sites de intranet relaciona-

dos com a gestão e monitorização de consumos energéticos e de fluidos em imóveis, gestão 

de ficheiros informáticos, introdução e compilação de informação de negócios relacionada 

com a organização logística da recolha, transporte, armazenamento, distribuição e trata-

mento de toda a espécie de resíduos municipais ou industriais em bases de dados, prestação 

de informação de negócios e de publicidade aos utilizadores; serviços de hotéis e de restau-

rantes; tradução, estudos de projectos industriais e científicos, pesquisa e desenvolvimento 

científico e industrial; engenharia, pesquisa e desenvolvimento técnico de novos produtos, 

concepção e desenvolvimento de software, desenvolvimento de bases de dados e de siste-

mas de gestão e processamento informático de documentos, desenvolvimento de sistemas 

informáticos de telecomunicações, desenvolvimento de software para operações de rede 

segura; ensaio de materiais em ambientes com diferentes condições mecânicas, térmicas e 

climáticas, programação de computadores; consultadoria na área de hardware e software; 

análise, desenvolvimento, concepção e actualização de programas de computador; análise, 

desenvolvimento e concepção e sistemas informáticos, aparelhos de redes informáticas e de 

segurança de dados; engenharia; serviços de consultadoria profissional relacionada com a 

concepção e fabrico de componentes electrónicos; consultadoria tecnológica; tudo incluído 

na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «prestação de instalações para conferências e exibições», por pertencer a outra 

classe.
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[210] 編號 N.º : N/118095 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de cuidados de saúde; serviços hospitalares; serviços de diagnóstico por radiolo-

gia para humanos; serviços de odontologia; serviços de fertilização in vitro; fisioterapia; 

serviços médicos; serviços médicos de laboratórios; hospitais; serviços de maternidades; 

serviços de clínicas médicas; serviços de lares; laboratórios de patologias; serviços de sa-

natórios; hospitais, maternidades e lares; centros de serviço e clínicas de medicina chinesa; 

centros de tratamento integrados com medicina chinesa e ocidental; serviços de saúde den-

tária; serviços de saúde mental; clínicas de acupuntura, fisioterapia, terapia ocupacional; 

clínicas de saúde feminina; instalações de terapia hormonal; clínicas de saúde masculina; 

serviços de saúde para os idosos; aconselhamento relacionado com a assistência social em 

problemas médicos nos idosos e portadores de deficiências; aconselhamento relacionado 

com o bem-estar pessoal nos idosos [saúde]; serviços de reabilitação para idosos [saúde]; 

aconselhamento psicológico para crianças, adolescentes e jovens adultos; aconselhamento 

para dependentes de substâncias narcóticas e psicotrópicas; reabilitação de dependentes de 

narcóticos; serviços de centros de dia; serviços de enfermagem para idosos; serviços de rea-

bilitação para pessoas com insuficiências físicas e mentais; aconselhamento e tratamento 

psicológico relacionados com os problemas de jogadores compulsivos; tratamento e aconse-

lhamento de medicina chinesa prestado através de visitas ao local de residência de doentes 

idosos; serviços de óptica; serviços de parteiras; tudo incluído na Classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118096 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 1

[511] 產品 Produtos : Composições químicas para o tratamento da água e desperdícios líquidos e/ou sólidos, 

nomeadamente agentes de floculação, coagulantes, polielectrólitos e reagentes; químicos e 

aditivos para o tratamento da água, nomeadamente biocidas, biodetergentes, preparações 

anticorrosivas, amaciadores, agentes químicos para tratamento das águas de caldeira, de-

pósitos em metal, aparelhos e instalações para o aquecimento, arrefecimento, refrigeração 

e distribuição de água, condensadores de calor e outras instalações compostas por tubos e 

tubagens; produtos químicos orgânicos para recuperar solos, resultantes do tratamento e 

purificação da água e desperdícios líquidos, para fertilização de solos; produtos de compos-

tagem e meios de cultura obtidos através de processos de tratamento realizados em plantas 

para o tratamento de desperdícios líquidos e sólidos e/ou em plantas para a purificação de 

águas residuais urbanas ou industriais; preparações oxidantes para a purificação, esteriliza-

ção e desinfecção de líquidos, nomeadamente para o tratamento de água e conservação de 

alimentos; produtos químicos utilizados na indústria ou como parte de processos de fabri-

co industrial.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118097 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações químicas para uso medicinal; preparações químicas para uso farmacêutico; 

produtos químico-farmacêuticos; produtos higiénicos para a medicina; preparações de 

diagnóstico para uso médico; medicamentos para a medicina humana; medicamentos para 

uso dentário; produtos farmacêuticos; substâncias radioactivas para uso medicinal; subs-

tâncias dietéticas para uso medicinal, alimentos para bebés; emplastros, material para pen-

sos; matérias para chumbar os dentes e para impressões dentárias; desinfectantes; produtos 

para a destruição de animais nocivos; fungicidas, herbicidas; medicina chinesa; pílulas e 

drogas produzidas a partir de ingredientes chineses à base de plantas; bebidas e misturas 

medicinais.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118098 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Metais comuns e suas ligas; materiais de construção metálicos; construções metálicas 

transportáveis; materiais metálicos para as vias-férreas; cabos e fios metálicos não eléctri-

cos; serralharia e quinquilharia metálica; tubos metálicos; cofres-fortes; minerais; cons-

truções metálicas; andaimes metálicos; caixas metálicas; caixotes metálicos; recipientes de 

embalagem em metal; contentores metálicos para transporte; depósitos em metal.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118099 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited
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 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : Máquinas para uso no tratamento da água, máquinas para a filtragem de água, nomeada-

mente por meio de diafragmas, permutadores de iões, reactores biológicos e misturadoras; 

máquinas de injecção de reagentes químicos ou físicos para o tratamento da água ou de 

desperdícios; máquinas para a distribuição da água; bombas, válvulas e outras máquinas 

para o armazenamento e distribuição de água para uso doméstico, incluindo água potável, 

águas residuais, águas pluviais e águas de aspersores; máquinas de irrigação, pulverização e 

engarrafamento; máquinas e instalações para o processamento físico-químico ou biológico, 

desidratação, centrifugação, compressão e propagação de líquidos, semilíquidos e desper-

dícios sólidos, nomeadamente de lamas resultantes do tratamento da água; máquinas para 

secagem de desperdícios e de lamas de depuração; máquinas móveis ou fixas para o trata-

mento da água e de desperdícios; máquinas para a separação automática do lixo, nomeada-

mente resíduos de embalagens domésticos; máquinas de compactação e descompactação de 

resíduos; aparelhos para aspiração de resíduos; instalações para a geração de electricidade.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118100 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Instrumentos científicos, náuticos, de sinalização e de socorro (salvamento); aparelhos e 

instrumentos para a condução, distribuição, transformação, acumulação, regulação ou con-

trolo da corrente eléctrica; máquinas de venda automática e mecanismos para aparelhos 

de pré-pagamento; caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamento para proces-

samento de dados; dispositivos de extinção de fogo; aparelhos de dosagem para reagentes 

químicos e biológicos e físico-químicos; controladores programáveis para a medicação, 

monitorização e controlo de parâmetros de qualidade da água e dos resíduos; aparelhos 

e instrumentos de medida e de controlo (inspecção) para o fornecimento e tratamento da 

água; aparelhos e instrumentos de medida e de controlo (inspecção) para a monitorização 

do consumo energético e de líquidos; suportes de dados mecânicos, electrónicos, magnéti-

cos e/ou ópticos para a medição e registo de fluidos, incluindo a água, gás e electricidade, 

para fins de fornecimento e monitorização do acima mencionado; aparelhos e instalações 

informáticas programáveis para monitorização remota, gestão remota e controlo remoto, 

através de redes de comutação automática, linhas especializadas ou ligações por rádio para 

o controlo de instalações destinadas ao tratamento, fornecimento e recolha de água potá-

vel, águas residuais e águas industriais; aparelhos e instalações para monitorização remota, 

gestão remota e controlo remoto, através de redes de comutação automática, linhas espe-

cializadas ou ligações por rádio para a medição e controlo de fluidos, incluindo água, gás 

e electricidade, para o fornecimento e monitorização do consumo do acima mencionado; 

programas de computador (software) para a monitorização de redes de fornecimento e re-

colha de água potável e águas residuais; programas de computador (software) para a gestão 
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e análise do consumo energético e de fluidos (programas gravados); hardware informático 

para a simulação das funções das plantas para a depuração ou saneamento de águas indus-

triais e municipais; hardware e software informático, bases de dados e computadores para 

o controlo, regulação, modelagem e gestão de estações de depuração e saneamento; apare-

lhos e instrumentos científicos (sem ser para a medicina) para a optimização das emissões 

de dióxido de carbono associadas com o funcionamento de uma estação de tratamento de 

água, com a gestão de recursos hídricos, com a recolha e tratamento de resíduos, e com o 

tratamento do ar; aparelhos e instrumentos eléctricos para a geração de ozono a partir de 

gases, incluindo oxigénio ou ar; peças para os aparelhos acima mencionados; aparelhos 

eléctricos para monitorização e controlo da qualidade da água do mar; aparelhos e instru-

mentos para análises químicas e bacteriológicas (sem ser para a medicina); programas de 

computador (software) para a determinação de sistemas de preços da água; aparelhos de 

medida e verificação para a detecção de fugas em tubagens, tubos de distribuição e depósi-

tos de armazenamento de água.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118101 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, dentários e veterinários; membros, olhos e 

dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura; agulhas de acupuntura; apare-

lhos para a preparação de medicina chinesa; aparelhos de diagnóstico médico por imagem, 

incluindo, entre outros, aparelhos de raio-x e de radiologia, tubos e acessórios de raio-x, 

aparelhos de tomografia informática, aparelhos de imagem por ressonância magnética e de 

espectroscopia, aparelhos de ultrassom para a medicina, aparelhos de medicina nuclear, 

aparelhos de tomografia de emissão de positrões, aparelhos de radioterapia, aparelhos de 

intervenção médica e de diagnóstico médico por imagem, acessórios de terapia e inter-

venção, monitores de medição do pulso e dos sinais vitais em fetos; densitómetros ósseos; 

bobinas de gradiente magnético utilizadas na imagiologia por ressonância magnética; ins-

trumentos e aparelhos de massagem para uso doméstico e pessoal; instrumentos e apare-

lhos de terapia de som e aromoterapia para uso doméstico e pessoal; incluindo acessórios e 

componentes para tudo o acima mencionado; instrumentos e aparelhos de massagem para 

uso doméstico e pessoal; instrumentos e aparelhos de terapia de som e aromoterapia para 

uso doméstico e pessoal; tudo incluído na Classe 10.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118102 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited
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 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de iluminação, de aquecimento, de produção de vapor, de cozedura, de refri-

geração, de secagem, de ventilação, de distribuição de água e instalações sanitárias; insta-

lações para a produção de vapor e incineração de resíduos; aparelhos e instalações para o 

tratamento e distribuição de água ou líquidos; aparelhos e equipamento para a clarificação, 

filtragem física ou físico-química, amaciamento, desionização e desmineralização por meio 

de permutadores de iões da água ou de líquidos; equipamento e acessórios para o tratamen-

to da água e de líquidos em diafragmas (ultrafiltração, nanofiltração e hiperfiltração por 

meio de osmose inversa); filtros de cartucho em metal ou matérias têxteis, filtros de areia, 

filtros de carvão activo ou filtros que utilizem qualquer outra matéria granulosa; instala-

ções para a remoção de ferro e manganésio e remoção biológica de nitratos na água; apa-

relhos e instalações para a desinfecção e esterilização de fluidos na forma líquida e gasosa 

através de radiação ultravioleta e outros tipos de radiação; instalações para o tratamento de 

matéria orgânica à base de plantas e/ou animais, de origem urbana ou industrial (nomea-

damente resíduos de áreas verdes, lama de plantas utilizadas no tratamento de efluentes de 

resíduos líquidos e sólidos e/ou de plantas utilizadas na purificação de águas residuais do-

mésticas ou industriais); instalações de aquecimento de água, instalações de dessalinização 

de água do mar, aparelhos e instalações para o tratamento da água e efluentes utilizados 

na indústria química e agroalimentar, instalações e aparelhos para o tratamento e reci-

clagem de efluentes; aparelhos de produção de vapor, destilação, cristalização e secagem, 

permutadores térmicos, aparelhos para o aquecimento do ar, secadores de ar, aparelhos 

de ar quente; aparelhos e instalações para o tratamento e recolha de resíduos industriais, 

domésticos, hospitalares e especiais; aparelhos para o tratamento da água ou de líquidos, 

nomeadamente, aparelhos de decantação, instalações de esterilização, humidificadores do 

ar, aglutinadores e misturadores; aparelhos para o tratamento do ar, nomeadamente para 

desodorização e purificação; instalações e equipamentos móveis ou fixos para o tratamento 

da água e tratamento de resíduos; aparelhos e dispositivos para a distribuição da água.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118103 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Veículos; aparelhos de locomoção por terra, por ar ou por água; carros de manutenção, va-

gonetas, camiões, semi-reboques.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.
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[210] 編號 N.º : N/118104 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e produtos nestas matérias, não incluídos noutras classes; produtos de im-

pressão; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos (matérias colantes) 

para papelaria ou para uso doméstico; utensílios e material para artistas; pincéis; máqui-

nas de escrever; material de instrução e de ensino (com excepção de aparelhos); cartas de 

jogar; caracteres de impressão; clichés; calendários, livros, catálogos, prospectos, cartões 

postais, cartazes, periódicos, publicações impressas, jornais e revistas; cartões de boas-

-festas; cartões de visita; coberturas [capas] (papelaria); instrumentos de escrita; carimbos; 

selos e sinetes; almofadas para carimbos, almofadas de tinta, álbuns de fotografias; bases 

para emolduramento de pinturas, quadros ou fotografias; cavaletes para a pintura; papel 

mata-borrão para peles; suportes para fotografias; tintas de escrever; lenços de papel, papel 

higiénico para remover para remover maquilhagem, toalhetes de papel; napperons e bases 

para garrafas em papel ou em cartão; papel de embalagem e de embrulho e materiais de 

embalagem; matérias plásticas para embalagem não incluídas noutras classes; aguarelas 

para artistas; reproduções gráficas, retratos; litografias; canetas, lápis, estilógrafos, esfero-

gráficas, aparos para escrever, porta-canetas, porta-lápis [lapiseiras]; recargas para canetas 

e instrumentos de escrita; artigos para escrever; minas de lápis; lápis de cor, lápis de cera; 

estojos para canetas e para lápis; apara-lápis, máquinas para afiar [aguçar] os lápis; clips 

para papéis; pisa-papéis; tachas, pioneses; réguas para desenhar; pastéis; massas e matérias 

colantes para papelaria ou para uso doméstico; papel maché; cestos e prateleiras para a 

correspondência; porta-cartas; abre-cartas; artigos de escritório (com excepção de móveis); 

fitas adesivas e distribuidores de fita adesiva; artigos para desenho; estojos para desenho; 

álbuns de fotografia, selos e moedas; sacos e envelopes; cartuchos de papel, de forma có-

nica; sacos em papel ou em matérias plásticas para embalagens; invólucros em papel ou 

em matérias plásticas para embalagens; sacos em papel ou em matérias plásticas em forma 

de bolsinhas para embalagens; mata-borrões; ampara-livros, marcadores para livros; mar-

cadores para livros; cofrezinhos ou pequenas caixas para papelaria; telas para a pintura; 

matérias para encadernações; etiquetas; cadernos, agendas; pastas para arquivo; bases para 

escrita, blocos de notas, papel de cartas; papel para desenho; estojos para escrita; cadernos; 

giz, quadros negros, tabuletas para cartazes; bolsas para passaportes; elásticos; molduras 

para fotografias, molduras para quadros; moldes ou padrões; produtos para apagar, borra-

chas para apagar, líquidos para apagar, abre-cartas eléctricos; cadernos de música; quadros 

brancos; sinalizadores em papel ou em cartão; bilhetes; ornamentos e decorações em papel 

e/ou em cartão; envelopes de Lai See; tudo incluído na Classe 16.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118105 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong
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 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de assessoria, consultadoria, pesquisas, informações, gestão, assistência na direc-

ção, administração, inquéritos, avaliações e investigações para negócios; compilação, dispo-

nibilização, armazenamento e recolha de informações de negócio e comerciais; serviços de 

marketing, promoção e publicidade; aluguer de espaços publicitários; aluguer de material 

publicitário; análises, pesquisas e estudos de mercado; serviços de informações comerciais, 

publicitários e promocionais prestados on-line a partir de uma base de dados ou através de 

websites na Internet; compilação e sistematização de informação em bases de dados infor-

máticas; organização de exposições e feiras com fins comerciais ou de publicidade; relações 

públicas; análise estatística para negócios; contabilidade; leilões de imóveis; prestação de 

mão-de-obra para a construção; prestação de assistência a sociedades comerciais ou in-

dustriais na realização da sua actividade; inquéritos de negócios, patrocínio publicitário de 

competições desportivas e concursos artísticos; organização e realização de feiras, relações 

públicas, contabilidade, facturação, peritagem, agências de emprego, auditorias, serviços 

de assinatura de jornais [para terceiros], serviços de revistas de imprensa, serviços de sub-

locação para empresas, redacção de textos publicitários, pesquisa de mercado, previsões 

económicas, compilação de estatísticas, gestão de ficheiros informáticos, recrutamento de 

pessoal, análise do preço de custo, reprodução de documentos, compilação de informação 

numa base de dados informática, aconselhamento e informação comercial aos consumi-

dores; gestão administrativa de websites e de sites de intranet relacionados com a gestão e 

monitorização de consumos energéticos e de fluidos em imóveis; gestão de ficheiros infor-

máticos, introdução e compilação de informação de negócios relacionada com a organiza-

ção logística da recolha, transporte, armazenamento, distribuição e tratamento de toda a 

espécie de resíduos municipais ou industriais em bases de dados; prestação de informação 

de negócios e de publicidade aos utilizadores; serviços de consultadoria de negócios na 

área da instalação e gestão de ficheiros informáticos de utilizadores em relação a serviços 

de recolha, transporte, armazenamento, distribuição e reclamação de toda a espécie de 

resíduos domésticos e/ou industriais; promoção de vendas [para terceiros] relacionada com 

material para embalar e equipamento para recolher resíduos de instalações médicas; pro-

cessamento administrativo de ordens de compra; organização de compras centralizadas, 

nomeadamente fornecimento para terceiros; fornecimento de contratos de compra e venda 

para terceiros; prestação de informação de negócios sobre a direcção de negócios de trans-

porte e tratamento de resíduos de instalações médicas; gestão de ficheiros informáticos 

relacionados com a gestão de resíduos de instalações médicas, tudo incluído na Classe 35.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118106 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários; transacções 

imobiliárias; serviços de gestão de fundos e activos; gestão de carteiras; serviços de fundos 

de investimento, avaliação financeira e fiscal; comércio, corretagem e subscrição de valores 

mobiliários, divisas e matérias primas; serviços de depositário para valores mobiliários; 

serviços de cotações em bolsa; serviços de emissão de obrigações; corretagem de acções 

e obrigações; pesquisa, relatórios e aconselhamento sobre investimentos; financiamento 

de empresas; serviços de informações financeiras; aconselhamento sobre investimento e 

transferências de capitais; serviços de seguro, seguro de vida; serviços de resseguro; servi-

ços actuariais; corretagem de resseguros; serviços de controle de perdas e ajustamento de 

perdas em seguros; avaliações de reclamações de apólices de seguros; pesquisa financeira e 

de seguros; seguros, subscrição de seguros; corretagem de seguros; gestão e administração 

de fundos de previdência obrigatória; serviços de pagamento de reformas; fidúcia; factor-

ing; agentes imobiliários; serviços fiduciários; análise financeira; serviços de elaboração 

de relatórios financeiros; avaliação financeira, prestação de informação financeira e de se-

guros, gestão financeira; avaliação e aferição financeira; serviços de financiamento de em-

préstimos; operações de compensação [câmbio]; organização, prestação e financiamento de 

empréstimos e empréstimos rotativos; serviços de financiamento aluguer-compra [leasing]; 

financiamento de crédito; patrocínio financeiro; gestão financeira e de activos para todo o 

tipo de valores mobiliários, acções, obrigações e outras cotações do mercado bolsista; ges-

tão de carteiras e avaliação financeira de carteiras de cotações do mercado bolsista, gestão 

[para terceiros]; prestação e fornecimento de dados para terceiros para assistência durante 

a subscrição de seguros agrícolas; análise e pesquisa na área de análise de risco agrícola 

de uma perspectiva de seguros; análise financeira e elaboração de relatórios em relação ao 

mesmo; serviços de cobrança de dívidas; factoring de dívidas; agência de cobrança de dívi-

das; serviços de agências de crédito; serviços de cartões de crédito; emissão de cartões de 

crédito; transferência electrónica de fundos; investimento de fundos; fundos mútuos, inves-

timento de capitais; administração de fundos mútuos; planeamento financeiro; corretagem 

de valores mobiliários; corretagem de acções e obrigações; garantias [cauções]; serviços 

de agências imobiliárias; gestão de imóveis, estimativas imobiliárias [avaliações]; serviços 

de correctores imobiliários; locação financeira imobiliária; cobrança de rendas, arrenda-

mento de escritórios, lojas, restaurantes, fracções e apartamentos; serviços actuariais; ser-

viços bancários; serviços de caixas de aforro; garantias; serviços de pagamentos de caução 

para libertação condicional; organização de títulos de crédito rotativo de financiamentos 

aluguer-compra [leasing]; empréstimo sobre penhores contra títulos de crédito; hipotecas; 

organização de cobranças; arrendamento de apartamentos; serviços de câmbio de divisas; 

depósitos em cofres-fortes; aluguer de cofres [caixas-fortes]; avaliação de patentes; avalia-

ção de direitos de propriedade industrial e de direitos de autor; transacções bancárias, ser-

viços bancários, transacções financeiras, análise financeira, serviços financeiros, cobrança 

de pagamentos em atraso, empréstimos, leasing, nomeadamente de instalações, imóveis, 

máquinas, veículos e aparelhos de locomoção e propulsão por terra, ar, água, caminho de 

ferro e no espaço, nomeadamente aeronaves, helicópteros e aeronaves com rotores, aerona-

ves espaciais e satélites; serviços on-line na área da banca, questões financeiras, subscrição 

de seguros e questões imobiliárias através de redes de telecomunicações (incluindo redes 

de telefones móveis), redes de transmissão de dados e redes de comunicação de dados, no-

meadamente a Internet e intranets através de websites electrónicos; crédito e empréstimos 

para o financiamento de aeronaves, aeronaves espaciais, satélites, helicópteros e aeronaves 

com rotores; serviços financeiros em relação ao leasing de aeronaves, aeronaves espaciais, 

satélites, helicópteros e aeronaves com rotores; seguros em relação a aeronaves, aeronaves 

espaciais, satélites, helicópteros e aeronaves com rotores; garantias para aeronaves, aero-

naves espaciais, satélites, helicópteros e aeronaves com rotores; patrocínio financeiro de 
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eventos e reuniões relacionadas com aeronaves, aeronaves espaciais, satélites, helicópteros 

e aeronaves com rotores; serviços de beneficência, nomeadamente aquisição para terceiros 

de apoio financeiro para países em desenvolvimento de forma a promover a sua autonomia; 

serviços de beneficência, nomeadamente organização e desenvolvimento de projectos com 

a finalidade de melhorar as condições de vida das pessoas desfavorecidas, das pessoas ca-

renciadas, das pessoas com deficiências e das pessoas com problemas de saúde; serviços de 

beneficência, nomeadamente organização e desenvolvimento de projectos com a finalidade 

de apoiar os países em desenvolvimento através do melhoramento e do auxílio à sua auto-

nomia; serviços de assessoria e consultadoria em relação a todos os serviços acima mencio-

nados; tudo incluído na Classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118107 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Reparação e manutenção de aparelhos para os tratamentos de fluidos e líquidos; manu-

tenção e reparação de sistemas de tubagens, remodelação de canais de água ou de tubos 

de distribuição de água, construção de sistemas de esgotos, coletores de águas residuais, 

instalações de descontaminação de águas pluviais e instalações para a protecção de inun-

dações, renovação de estações de bombeamento, desenvolvimento de infraestruturas exis-

tentes com a finalidade de melhorar a segurança e a qualidade da distribuição de água, 

construção de estações de tratamento da água (para água potável, águas residuais urbanas 

e industriais, águas pluviais); criação de tubagens de água e trabalhos de tratamento, per-

furação de poços, construção, instalação e reparação de dispositivos de irrigação; renova-

ção e manutenção de edifícios e imóveis, remodelação de instalações, edifícios e armazéns, 

promoção imobiliária; restauração e renovação de instalações deterioradas (limpeza e 

reconstrução); manutenção ou limpeza de edifícios, instalações e de solos (limpeza da 

superfície exterior de edifícios); desinfestação, desratização e fumigação; limpeza de edifí-

cios, edifícios urbanos, obras de arte, estruturas subterrâneas, infraestruturas rodoviárias, 

instalações e infraestruturas industriais, limpeza de alta pressão de estruturas subterrâ-

neas, limpeza de rodovias; conservação e manutenção de estruturas, edifícios, rodovias 

e infraestruturas urbanas; reparação e manutenção de instalações, aparelhos, centros e 

unidades de armazenamento de resíduos e desperdícios, e centros, instalações, aparelhos e 

unidades de reciclagem, tratamento, recolha e destruição de resíduos e desperdícios; cons-

trução de instalações, centros e unidades de armazenamento de resíduos e desperdícios e 

centros, instalações e unidades de reciclagem, tratamento, recolha e destruição de resíduos 

e desperdícios; limpeza de resíduos e desperdícios, manutenção e renovação de sistemas 

sanitários urbanos e industriais; remodelação de sistemas sanitários industriais e urbanos; 

construção de portos, instalação de infraestruturas em portos; desenvolvimento de por-

tos; serviços de construção, reparação, manutenção e instalação de computadores, redes 

de computadores, aparelhos, equipamento de telecomunicações, serviços de construção e 
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reparação de sistemas de tecnologia de informação e aparelhos de telecomunicações; cons-

trução de rodovias; limpeza de rodovias em instalações; construção de alicerces para rodo-

vias; construção de estradas; construção customizada de estradas; aluguer de aparelhos de 

construção de rodovias; aluguer de maquinaria para trabalhos em rodovias; manutenção de 

rodovias; marcação de rodovias; pavimentação de rodovias; aluguer de máquinas de lim-

peza de rodovias; revestimento de rodovias; limpeza de rodovias; instalação de aparelhos 

eléctricos; instalação de geradores eléctricos; serviços de manutenção e reparação relacio-

nados com aparelhos de eléctricos de controlo; manutenção de sistemas eléctricos comer-

ciais; engenharia mecânica e eléctrica; construção de edifícios; supervisão de construção 

de edifícios; isolamento de edifícios; limpeza do interior e do exterior de edifícios; aluguer 

de equipamento de construção; aluguer de equipamento de limpeza de terrenos; prestação 

de informações relacionadas com construção; impermeabilização de edifícios; instalação e 

reparação de electrodomésticos; instalação e reparação de elevadores; aluguer de equipa-

mento para escavar; construção e manutenção de oleodutos; trabalhos em gesso; trabalhos 

de canalização; serviços de exploração de pedreiras; renovação de edifícios; aluguer de 

gruas; aluguer de retroescavadoras; construção e revestimento de estradas; trabalhos de 

cobertura de telhados; montagem de andaimes; construção customizada de empreendi-

mentos residenciais e comerciais; construção de «stands» de feiras e de lojas; serviços de 

estanquicidade [construção]; limpeza de edifícios; serviços de construção; demolição de 

construções; construção de fábricas; construção de portos; instalação e reparação de as-

censores; construção naval; construção e reparação de entrepostos [armazéns]; serviços de 

informações sobre construção; serviços de engenharia de construção; serviços de informa-

ções relacionadas com reparação ou instalação, prestadas on-line através de uma base de 

dados informática ou da Internet; engenharia civil; supervisão da construção de edifícios; 

serviços de reparação, manutenção e instalação de construções; promoção imobiliária; ins-

talação, manutenção e restauração de móveis; pintura, instalação, limpeza, manutenção e 

reparação de maquinaria, instalações e sinalética; reparação, instalação e manutenção de 

instrumentos e aparelhos electrónicos, informáticos e de telecomunicações; instalação e 

reparação de computadores; instalação e reparação de telefones; instalação, manutenção e 

reparação de máquinas e equipamento de escritório; construção e reparação subaquática; 

aluguer e leasing de máquinas e instrumentos para exploração de minas; aluguer e leasing 

de equipamento para postos de gasolina (sem ser para a reparação e manutenção de auto-

móveis); serviços de consultadoria, informação e assessoria em relação aos serviços acima 

mencionados; tudo incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118108 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de informações relacionadas com o funcionamento 

de sistemas de telecomunicações, comunicações através de meios on-line, Internet e outros 

meios de comunicação electrónica; serviços de consultadoria relacionados com telecomu-
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nicações, comunicação electrónica e redes de comunicação on-line; serviços de troca de 

dados através de telecomunicações; fornecimento de motores de busca para a obtenção de 

informação e dados em redes informáticas globais; serviços de correio electrónico; trans-

missão assistida por computador de mensagens e de imagens; transmissão de informação e 

dados por meios telefónicos e electrónicos; fornecimento de ligações de telecomunicações 

a uma rede informática global; aluguer de equipamento de telecomunicações; serviços de 

teleconferência; correio electrónico; aluguer de tempo de acesso a redes informáticas glo-

bais; comunicações por rádio entre aparelhos de medição de fluidos e um receptor central 

com transmissão de dados para uma base de dados; transmissão de informação relacionada 

com o consumo, monitorização, localização e preço através de comunicações por rádio a 

partir de aparelhos de medição para uma base de dados central; comunicação através de 

terminais informáticos; fornecimento de acesso a bases de dados relacionadas com a gestão 

de resíduos de instalações médicas; disseminação (transmissão) de avisos e alertas ao pú-

blico através de redes informáticas ou de outros meios de telecomunicação em matéria de 

segurança; tudo incluído na Classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118109 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Distribuição de electricidade; distribuição de electricidade através de cabos; distribuição 

de electricidade através de fios; armazenamento de electricidade; serviços de fornecimento 

de electricidade; armazenamento de aparelhos eléctricos; armazenamento de instalações 

eléctricas; exploração de portagens em estradas e autoestradas; prestação de informações 

relacionadas com as condições rodoviárias; aluguer de rodovias portáteis; fornecimento de 

portagens; exploração de pontes; serviços para a exploração de pontes; serviços de pontes 

transbordadoras; serviços portuários; exploração de terminais de ferries de cais maríti-

mos; prestação de informações relacionadas com portos; serviços de reboques portuários; 

aluguer de aparelhos de distribuição de água; aluguer de aparelhos de fornecimento de 

água; serviços de distribuição de água através de canalização; serviços de armazenamento 

de água em reservatórios; distribuição e fornecimento de água; serviços de distribuição 

de água; distribuição e fornecimento de gás; distribuição e fornecimento de electricidade; 

distribuição e fornecimento de aquecimento; serviços logísticos relacionados com o pro-

cesso de planeamento, implementação e controlo, em condições de eficiência e rentabili-

dade, do fluxo e armazenamento de matérias primas, das existências em transformação, 

dos produtos acabados e informação relacionada desde o local de origem até ao local de 

consumo, em conformidade com as necessidades dos clientes; serviços de gestão de carga; 

serviços informatizados de gestão de carga; serviços de despacho aduaneiro; serviços de 

distribuição de mercadorias; serviços de gestão da cadeia de fornecimento relacionados 

com o transporte, recolha, armazenamento em entreposto, armazenamento em armazém, 

embalamento, entrega e distribuição de mercadorias e gestão do movimento de mercado-
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rias; embalagem e armazenamento de produtos; prestação de informações relacionadas 

com o transporte e movimento de mercadorias, incluindo a localização electrónica de car-

ga, documentação de transporte, tarifas e requerimentos aduaneiros; prestação de infor-

mação sobre armazenamento; serviços de instalações de amarração; aluguer de armazéns; 

aluguer de contentores para armazenamento; aluguer de automóveis e veículos; aluguer de 

lugares de estacionamento; fornecimento de lugares de estacionamento; gestão de lugares 

de estacionamento; aluguer e/ou leasing de sistema de estacionamento mecânico; reservas 

de transporte e viagem; organização de passeios turísticos e de cruzeiros; envio de merca-

dorias por via marítima, terrestre e aérea; corretagem de mercadorias; transporte aéreo; 

transporte oceânico; transporte rodoviário; transporte ferroviário; transporte fluvial; infor-

mação sobre transportes; serviços de agências de viagem; serviços de agências de bilhetes 

de viagem; serviços de corretagem para o aluguer, leasing, venda, compra e/ou afretamento 

de barcos e/ou navios; aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas 

para empacotar ou para embrulhar; serviços de reboque a veículos; prestação de informa-

ção, assessoria e consultadoria em relação a todos os serviços acima mencionados; serviços 

de transporte e entregas através de autocarros, camionetas, veículos, barcos, navios, juncos 

e ferries; transporte de passageiros e viajantes; transporte automóvel; transporte de táxi; 

prestação de informação sobre transportes; entrega de mercadorias; entrega de mercado-

rias por correspondência; serviços logísticos relacionados com o processo de planeamento, 

implementação e controlo, em condições de eficiência e rentabilidade, do fluxo e armaze-

namento de matérias primas, das existências em transformação, dos produtos acabados e 

informação relacionada desde o local de origem até ao local de consumo, em conformidade 

com as necessidades dos clientes; serviços de gestão de carga; serviços informatizados de 

gestão de carga; serviços de despacho aduaneiro; serviços de distribuição de mercadorias; 

serviços de gestão da cadeia de fornecimento relacionados com o transporte, recolha, ar-

mazenamento, embalagem, entrega e distribuição de mercadorias e gestão do movimento 

de mercadorias; prestação de informações relacionadas com o transporte e movimento de 

mercadorias, incluindo a localização electrónica de carga, documentação de transporte, 

tarifas e requerimentos aduaneiros; recuperação e reciclagem de aeronaves e de peças de 

aeronaves; aluguer de aeronaves e veículos aeronáuticos; posicionamento e controlo remoto 

de satélites e de aeronaves espaciais, nomeadamente o lançamento e suspensão de satélites, 

para terceiros; rastreamento de voo; transporte em aeronaves, helicóptero e aeronaves com 

rotores; armazenamento para terceiros de aeronaves, helicópteros e aeronaves com rotores 

e de peças de substituição para as mesmas; leasing de aeronaves, helicópteros e aeronaves 

com rotores; exploração aeronáutica, nomeadamente a gestão, administração e organização 

de aeroportos; gestão logística de aeronaves, helicópteros e aeronaves com rotores; plane-

amento e coordenação, para terceiros, do transporte de peças, acessórios, componentes 

dinâmicos e equipamento para aeronaves, helicóptero e aeronaves com rotores; armazena-

mento, para terceiros, de peças de substituição, acessórios, componentes dinâmicos e equi-

pamento para aeronaves, helicóptero e aeronaves com rotores; gestão de armazéns, para 

terceiros, de peças, acessórios, componentes dinâmicos e equipamento para aeronaves, 

helicóptero e aeronaves com rotores; fornecimento de água, distribuição de água, recolha 

de resíduos e lamas urbanas e industriais; recolha, transporte, separação, descarga e arma-

zenamento de materiais valiosos ou resíduos urbanos, industriais e radioativos, sólidos ou 

líquidos, gorduras industriais e papel para escritórios; recolha, transporte, agrupamento, 

separação, identificação, embalagem e reembalagem (armazenamento) de toda a espécie de 

resíduos, nomeadamente resíduos urbanos, domésticos e industriais, resíduos industriais 

normais e especiais, e resíduos hospitalares, agrícolas, hortícolas, agroflorestais, perigosos, 

sólidos e líquidos; descarga e armazenamento de materiais valiosos, resíduos e produtos 

perigosos ou perecíveis; armazenamento de resíduos em aterros; transporte, embalagem 
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e armazenamento de estrumes, correctivos de solos orgânicos, adubos e meios de cultura, 

tudo incluído na Classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118110 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 40

[511] 服務 Serviços : Tratamento e processamento de resíduos produzidos por pessoas, grupos e empresas (tanto 

públicas como privadas), resíduos normais, resíduos especiais, resíduos sólidos, líquidos e 

perigosos e prestação de informações em relação ao acima mencionado; purificação e rege-

neração de resíduos; reciclagem de desperdícios e resíduos, compostagem de desperdícios 

e resíduos; reclamação (tratamento de materiais) de resíduos industriais, domésticos e hos-

pitalares, resíduos normais e especiais e resíduos provenientes de grupos e empresas (tanto 

públicas como privadas), reclamação de desperdícios e resíduos (tratamento de materiais) 

para uso energético e biológico; descontaminação do solo; reparação do solo e de terrenos 

deteriorados (descontaminação); destruição de desperdícios e resíduos, incineração de des-

perdícios e resíduos, eliminação de resíduos tóxicos industriais e de resíduos não tóxicos 

industriais, domésticos, hospitalares, normais e especiais; tratamento da água, tratamento 

da água através da introdução de reagentes, nomeadamente da água para consumo humano 

e animal e da água para uso industrial, sanitização e tratamento de águas residuais indus-

triais, produção de água; tratamento de materiais, nomeadamente desperdícios e resíduos 

resultantes do tratamento da água; transformação de produtos agrícolas de origem vegetal 

ou animam para o fabrico de estrumes, adubos e meios de cultura.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118111 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educativos, serviços industriais, formação prática (demonstração) relacionada com 

finanças, seguros, bens móveis e imóveis, negócios, gestão de negócios, administração de 

negócios, investigações em matérias de negócios, pesquisa de mercado e análise de merca-

do, elaboração de estatísticas, marketing, promoção de vendas, publicidade, competências 

de apresentação, comunicação, vendas e marketing; serviços de consultadoria de formação 
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em relação aos serviços acima mencionados; serviços educacionais, serviços de instrução, 

formação prática (demonstração) relacionados com o desenvolvimento e prestação de es-

tratégias de aprendizagem, integração do conhecimento e acompanhamento; serviços de 

consultadoria de formação relacionados com o desenvolvimento, análise e execução de 

planos de estratégia de negócios e projectos de gestão; publicação de materiais educativos, 

livros, manuais, textos; prestação de informações educacionais; organização e realização 

de conferências, seminários, simpósios, workshops de formação relacionados com finanças, 

seguros, bens móveis e imóveis, negócios, organização de exposições com fins educacionais; 

tudo incluído na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118112 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Controlo de qualidade da água, pesquisa científica e industrial relacionada com a protec-

ção ambiental, pesquisa laboratorial na área da água, do tratamento da água e da purifi-

cação da água, análise química, pesquisa química, consultadoria profissional, estudos de 

projectos técnicos, agrimensura e engenharia (sem ser para construção) na área da água 

e do tratamento da água, inquéritos relacionados com o tratamento da água e efluentes, 

pesquisa laboratorial relacionada com o tratamento de resíduos industriais, domésticos, 

hospitalares e especiais, pesquisa bacteriológica, inquéritos relacionados com resíduos in-

dustriais, domésticos, hospitalares e especiais, lamas e cinza resultantes de instalações ur-

banas e industriais, programação de computadores, serviços informáticos, nomeadamente 

desenvolvimento, concepção e actualização de software e pacotes de software, assessoria 

e consultadoria técnica em relação à pesquisa e ao desenvolvimento de novos produtos na 

área das tecnologias da informação, aluguer de computadores, concepção de sistemas de 

informação e de sistemas de telecomunicações, pesquisa científica e industrial para a ava-

liação do desempenho em relação a processos de tratamento físico-químico da água e bens 

relacionados; estudos científicos e técnicos sobre a avaliação do desempenho em relação ao 

funcionamento de instalações para o tratamento de água potável ou industrial, tratamento 

de águas residuais, águas domésticas ou águas industriais e tratamento de fluídos e lamas 

físico-químicas ou biológicas; auditorias técnicas (peritagens) relacionadas com os pro-

cessos e equipamento acima mencionados e com todos os tipos de tratamentos de fluidos, 

incluindo os relacionados com processos industriais; serviços de centros de investigação 

técnica, relacionados com a recolha, transporte, tratamento, limpeza, armazenamento, 

sanitização, reclamação e exterminação de desperdícios e resíduos; peritagens (trabalhos 

de engenheiros) na área dos desperdícios e resíduos; investigação científica e industrial 

relacionada com a protecção ambiental na recolha, transporte, tratamento, limpeza, ar-

mazenamento e reclamação de desperdícios e resíduos; engenharia, estudos de projectos 

técnicos, engenharia relacionada com a concepção e construção de centros e unidades 

urbanas e industriais para a recolha, separação, armazenamento, tratamento, reclamação 
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e destruição de desperdícios e resíduos; assessoria técnica relacionada com a prevenção de 

poluição sonora, do ar e da água; consultadoria sobre protecção ambiental, planeamento 

na área de desenvolvimento urbano, industrialização e desenvolvimento de recursos natu-

rais, prestação de informações relacionadas com a protecção ambiental, estudos (peritagens) 

relacionados com as implicações económicas, sociais e ambientais de actividades de de-

senvolvimento urbano, industrialização e exploração ou desenvolvimento de recursos na-

turais, nomeadamente da água; análise de solos, engenharia na área agrícola, hortícola, da 

viticultura, da enxertaria e da sivicultura; monitorização da qualidade da água, do ar e dos 

solos; engenharia relacionada com sistemas de informação industrial (automação, verifica-

ção, controlo e gestão técnica central, sistema de tomada de decisão, sistemas de gestão de 

dados de funcionamento); estudos de projectos técnicos, análises, avaliações, estimativas, 

investigação e consultadoria técnica nas áreas da tecnologia, assuntos marítimos, costeiros 

e portuários, energia, desenvolvimento sustentável, o ambiente, clima, metereologia, gestão 

de resíduos industriais e domésticos, água, prevenção de inundações, hidrologia, desenvol-

vimento de terrenos pantanosos, transportes públicos, telecomunicações, engenharia civil 

e engenharia urbana; controlo de qualidade (com vista a garantir a certificação e confor-

midade) para os serviços de prestação de assistência a empresas comerciais ou industriais 

na realização das suas actividades, inquéritos de negócios, gestão de negócios e consulta-

doria, planeamento de negócios, matérias e estudos de negócios, estudos de mercado, dis-

tribuição de material publicitário [folhetos, prospectos, impressos, amostras], organização 

de exibições com fins comerciais ou publicitários, patrocínio publicitário de competições 

desportivas e concursos artísticos, organização e realização de feiras, relações públicas, 

contabilidade, facturação, serviços de peritagem, agências de emprego, auditoria, serviços 

de assinatura de jornais [para terceiros], serviços de revistas de imprensa, serviços de sub-

locação para empresas, redacção de textos publicitários, pesquisa de mercado, previsões 

económicas, compilação de estatísticas, gestão de ficheiros informáticos, recrutamento de 

pessoal, análise do preço de custo, reprodução de documentos, compilação de informação 

numa base de dados de gestão administrativa de websites e de sites de intranet relaciona-

dos com a gestão e monitorização de consumos energéticos e de fluidos em imóveis, gestão 

de ficheiros informáticos, introdução e compilação de informação de negócios relacionada 

com a organização logística da recolha, transporte, armazenamento, distribuição e trata-

mento de toda a espécie de resíduos municipais ou industriais em bases de dados, prestação 

de informação de negócios e de publicidade aos utilizadores; serviços de hotéis e de restau-

rantes; tradução, estudos de projectos industriais e científicos, pesquisa e desenvolvimento 

científico e industrial; engenharia, pesquisa e desenvolvimento técnico de novos produtos, 

concepção e desenvolvimento de software, desenvolvimento de bases de dados e de siste-

mas de gestão e processamento informático de documentos, desenvolvimento de sistemas 

informáticos de telecomunicações, desenvolvimento de software para operações de rede 

segura; ensaio de materiais em ambientes com diferentes condições mecânicas, térmicas e 

climáticas, programação de computadores; consultadoria na área de hardware e software; 

análise, desenvolvimento, concepção e actualização de programas de computador; análise, 

desenvolvimento e concepção e sistemas informáticos, aparelhos de redes informáticas e de 

segurança de dados; engenharia; serviços de consultadoria profissional relacionada com a 

concepção e fabrico de componentes electrónicos; consultadoria tecnológica; tudo incluído 

na Classe 42.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

 通知 Notificações : Nos termos dos n.
os

 1 a 3 do artigo 209.º do Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

excluiu-se «prestação de instalações para conferências e exibições», por pertencer a outra 

classe.

[210] 編號 N.º : N/118113 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : New World Development Company Limited

 地址 Endereço : 30/F., New World Tower, 18 Queen’s Road Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de cuidados de saúde; serviços hospitalares; serviços de diagnóstico por radiolo-

gia para humanos; serviços de odontologia; serviços de fertilização in vitro; fisioterapia; 

serviços médicos; serviços médicos de laboratórios; hospitais; serviços de maternidades; 

serviços de clínicas médicas; serviços de lares; laboratórios de patologias; serviços de sa-

natórios; hospitais, maternidades e lares; centros de serviço e clínicas de medicina chinesa; 

centros de tratamento integrados com medicina chinesa e ocidental; serviços de saúde den-

tária; serviços de saúde mental; clínicas de acupuntura, fisioterapia, terapia ocupacional; 

clínicas de saúde feminina; instalações de terapia hormonal; clínicas de saúde masculina; 

serviços de saúde para os idosos; aconselhamento relacionado com a assistência social em 

problemas médicos nos idosos e portadores de deficiências; aconselhamento relacionado 

com o bem-estar pessoal nos idosos [saúde]; serviços de reabilitação para idosos [saúde]; 

aconselhamento psicológico para crianças, adolescentes e jovens adultos; aconselhamento 

para dependentes de substâncias narcóticas e psicotrópicas; reabilitação de dependentes de 

narcóticos; serviços de centros de dia; serviços de enfermagem para idosos; serviços de rea-

bilitação para pessoas com insuficiências físicas e mentais; aconselhamento e tratamento 

psicológico relacionados com os problemas de jogadores compulsivos; tratamento e aconse-

lhamento de medicina chinesa prestado através de visitas ao local de residência de doentes 

idosos; serviços de óptica; serviços de parteiras; tudo incluído na Classe 44.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Vermelho e laranja.

[210] 編號 N.º : N/118114 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : KFY Limited

 地址 Endereço : Room 2505, Universal Trade Centre, 3 Arbuthnot Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos; produtos 

para o cuidado da pele e do corpo; produtos para o cuidado do cabelo; loções capilares; 

dentífricos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118115 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : KFY Limited

 地址 Endereço : Room 2505, Universal Trade Centre, 3 Arbuthnot Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos e bebidas dietéticas; substâncias dietéticas; aditivos dietéticos; suplementos de 

alimentação saudável; suplementos nutricionais, de vitaminas e de minerais; alimentos 

nutricionais não medicinais; bebidas nutricionais não medicinais; suplementos alimentares 

e nutricionais para uso terapêutico; suplementos alimentares dietéticos e nutricionais em 

forma de comprimidos, cápsula, líquida ou em pó; substitutos de refeições e suplementos 

energéticos; suplementos alimentares dietéticos para consumo humano com ingredientes 

activos naturais à base de plantas; alimentos processados em forma líquida, sólida, de ge-

leia, em pó, de pasta, de granulado, de grãos, de comprimido, de cápsula ou de barra com 

adicção de vitaminas e minerais, suplementos dietéticos e preparações alimentares nutri-

cionais sem ser para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118116 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : KFY Limited

 地址 Endereço : Room 2505, Universal Trade Centre, 3 Arbuthnot Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e promoção; direcção de negócios; administração de negócios; tra-

balhos de escritório; promoção de vendas para terceiros através de uma rede informática; 

serviços de informações comerciais prestados on-line a partir de uma base de dados ou 

através da Internet; prestação de informações comerciais, incluindo a prestação de infor-

mações ao consumidor, através de uma rede informática global e da Internet; prestação de 

informações publicitárias através de uma rede informática global; organização e explora-

ção de material publicitário numa rede informática e numa rede global de comunicações; 

publicidade através de correio electrónico; elaboração, produção, planeamento e distribui-

ção de publicidade, e/ou aluguer de materiais publicitários; serviços de publicidade e publi-

cidade on-line prestados através da Internet, numa rede móvel ou numa rede informática; 

disponibilização de espaço numa aplicação móvel ou website para a publicidade de bens 

ou serviços; serviços de publicidade e marketing prestados através de meios indirectos de 

comunicação de marketing, nomeadamente, redes sociais, marketing de motores de busca, 

consultas de marketing, marketing de intranet, marketing móvel, blogs e noutras tipos de 

canais de comunicação passivos, partilháveis ou virais; assistência ao consumidor na aqui-

sição de bens ou serviços através de uma rede informática global; demonstração ao vivo de 

produtos; demonstração de produtos; apresentação de produtos nos meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; agências de importação-exportação; disponibilização de 

serviços de encomendas electrónicas; serviços de compras através da Internet; serviços de 

compras on-line; compras através de uma rede informática global; prestação de serviços de 

administração em pedidos de entrega; venda a retalho ou a grosso através da Internet; ser-

viços de venda a retalho através da Internet; serviços de venda a grosso através da Internet; 
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venda a retalho em grandes armazéns; centros comerciais na Internet; serviços de venda 

a retalho ou a grosso relacionados com preparações para branquear e outras substâncias 

para a lavagem, preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, sabões, perfuma-

ria, óleos essenciais, cosméticos, produtos para o cuidado da pele e do corpo, produtos para 

o cuidado do cabelo, loções capilares, dentífricos, alimentos e bebidas dietéticas, substân-

cias dietéticas, suplementos e aditivos dietéticos, suplementos de alimentação saudável, 

suplementos nutricionais, de vitaminas e de minerais, alimentos nutricionais não medici-

nais, bebidas nutricionais não medicinais, suplementos alimentares e nutricionais para uso 

terapêutico, suplementos alimentares dietéticos e nutricionais em forma de comprimidos, 

cápsula, líquida ou em pó, substitutos de refeições e suplementos energéticos, suplemen-

tos alimentares dietéticos para consumo humano com ingredientes activos naturais à base 

de plantas, alimentos processados em forma líquida, sólida, de geleia, em pó, de pasta, de 

granulado, de grãos, de comprimido, de cápsula ou de barra com adicção de vitaminas e 

minerais, suplementos dietéticos e preparações alimentares nutricionais sem ser para uso 

médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118117 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : KFY Limited

 地址 Endereço : Room 2505, Universal Trade Centre, 3 Arbuthnot Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de website; criação de uma comunidade on-line; disponibilização de um website 

e de uma aplicação móvel; serviços de partilha de fotografias peer-to-browser, nomeada-

mente, através da disponibilização de um website contendo tecnologia que permita aos uti-

lizadores carregar, visualizar e descarregar fotografias; alojamento de websites de venda a 

retalho e a grosso; serviços de computadores prestados on-line, interactivamente ou através 

da Internet; alojamento de conteúdos digitais na Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118118 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : KFY Limited

 地址 Endereço : Room 2505, Universal Trade Centre, 3 Arbuthnot Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para branquear e outras substâncias para a lavagem; preparações para limpar, 

polir, desengordurar e raspar; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos; produtos 

para o cuidado da pele e do corpo; produtos para o cuidado do cabelo; loções capilares; 

dentífricos.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118119 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : KFY Limited

 地址 Endereço : Room 2505, Universal Trade Centre, 3 Arbuthnot Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Alimentos e bebidas dietéticas; substâncias dietéticas; aditivos dietéticos; suplementos de 

alimentação saudável; suplementos nutricionais, de vitaminas e de minerais; alimentos 

nutricionais não medicinais; bebidas nutricionais não medicinais; suplementos alimentares 

e nutricionais para uso terapêutico; suplementos alimentares dietéticos e nutricionais em 

forma de comprimidos, cápsula, líquida ou em pó; substitutos de refeições e suplementos 

energéticos; suplementos alimentares dietéticos para consumo humano com ingredientes 

activos naturais à base de plantas; alimentos processados em forma líquida, sólida, de ge-

leia, em pó, de pasta, de granulado, de grãos, de comprimido, de cápsula ou de barra com 

adicção de vitaminas e minerais, suplementos dietéticos e preparações alimentares nutri-

cionais sem ser para uso médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118120 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : KFY Limited

 地址 Endereço : Room 2505, Universal Trade Centre, 3 Arbuthnot Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade e promoção; direcção de negócios; administração de negócios; tra-

balhos de escritório; promoção de vendas para terceiros através de uma rede informática; 

serviços de informações comerciais prestados on-line a partir de uma base de dados ou 

através da Internet; prestação de informações comerciais, incluindo a prestação de infor-

mações ao consumidor, através de uma rede informática global e da Internet; prestação de 

informações publicitárias através de uma rede informática global; organização e explora-

ção de material publicitário numa rede informática e numa rede global de comunicações; 

publicidade através de correio electrónico; elaboração, produção, planeamento e distribui-

ção de publicidade, e/ou aluguer de materiais publicitários; serviços de publicidade e publi-

cidade on-line prestados através da Internet, numa rede móvel ou numa rede informática; 

disponibilização de espaço numa aplicação móvel ou website para a publicidade de bens 

ou serviços; serviços de publicidade e marketing prestados através de meios indirectos de 

comunicação de marketing, nomeadamente, redes sociais, marketing de motores de busca, 

consultas de marketing, marketing de intranet, marketing móvel, blogs e noutras tipos de 

canais de comunicação passivos, partilháveis ou virais; assistência ao consumidor na aqui-
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sição de bens ou serviços através de uma rede informática global; demonstração ao vivo de 

produtos; demonstração de produtos; apresentação de produtos nos meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; agências de importação-exportação; disponibilização de 

serviços de encomendas electrónicas; serviços de compras através da Internet; serviços de 

compras on-line; compras através de uma rede informática global; prestação de serviços de 

administração em pedidos de entrega; venda a retalho ou a grosso através da Internet; ser-

viços de venda a retalho através da Internet; serviços de venda a grosso através da Internet; 

venda a retalho em grandes armazéns; centros comerciais na Internet; serviços de venda 

a retalho ou a grosso relacionados com preparações para branquear e outras substâncias 

para a lavagem, preparações para limpar, polir, desengordurar e raspar, sabões, perfuma-

ria, óleos essenciais, cosméticos, produtos para o cuidado da pele e do corpo, produtos para 

o cuidado do cabelo, loções capilares, dentífricos, alimentos e bebidas dietéticas, substân-

cias dietéticas, suplementos e aditivos dietéticos, suplementos de alimentação saudável, 

suplementos nutricionais, de vitaminas e de minerais, alimentos nutricionais não medici-

nais, bebidas nutricionais não medicinais, suplementos alimentares e nutricionais para uso 

terapêutico, suplementos alimentares dietéticos e nutricionais em forma de comprimidos, 

cápsula, líquida ou em pó, substitutos de refeições e suplementos energéticos, suplemen-

tos alimentares dietéticos para consumo humano com ingredientes activos naturais à base 

de plantas, alimentos processados em forma líquida, sólida, de geleia, em pó, de pasta, de 

granulado, de grãos, de comprimido, de cápsula ou de barra com adicção de vitaminas e 

minerais, suplementos dietéticos e preparações alimentares nutricionais sem ser para uso 

médico.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118121 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/01

[730] 申請人 Requerente : KFY Limited

 地址 Endereço : Room 2505, Universal Trade Centre, 3 Arbuthnot Road, Central, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de website; criação de uma comunidade on-line; disponibilização de um website 

e de uma aplicação móvel; serviços de partilha de fotografias peer-to-browser, nomeada-

mente, através da disponibilização de um website contendo tecnologia que permita aos uti-

lizadores carregar, visualizar e descarregar fotografias; alojamento de websites de venda a 

retalho e a grosso; serviços de computadores prestados on-line, interactivamente ou através 

da Internet; alojamento de conteúdos digitais na Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118139 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : 城熏

   Sung Hoon CHO
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 地址 Endereço : 4th FL. JungHoon BLDG., 57, 20 Gil, MokdongJooongangBon-ro, Yangcheon-gu, Seoul

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 穀類製品；巧克力；以穀物為主的零食小吃；薄片（穀類產品）；果子麵包；餅乾；蜂蜜；咖啡；

茶飲料；冰茶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118140 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118141 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118142 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務；為保護財產和人身安全的服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118143 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118144 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融；貨幣事務；不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118145 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築；修理；安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118146 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育；提供培訓；娛樂；文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118147 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開

發。  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“法律服務”，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/118148 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 法律服務；由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務；為保護財產和人身安全的服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118149 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；實業經營；實業管理；辦公事務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118150 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險；金融；貨幣事務；不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118151 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築；修理；安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118152 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務；工業分析與研究；計算機硬件與軟件的設計與開

發。  

[540] 商標 Marca : 

 通知 Notificações : 根據12月13日第97/99/M號法令第209條第1至3款規定，刪除了“法律服務”，因屬其他類別。 



2440 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 7 期 —— 2017 年 2 月 15 日

[210] 編號 N.º : N/118153 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/09

[730] 申請人 Requerente : 陳曉烽 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場335-341號獲多利中心21樓K-T 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 法律服務；由他人提供的為滿足個人需要的私人和社會服務；為保護財產和人身安全的服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118190 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Talheres (facas, garfos e colheres); facas de cozinha; pinças para carne.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778547 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118191 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de mão.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778547 澳大利亞 Austrália
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[210] 編號 N.º : N/118192 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios para cozinhar para uso em churrascos (barbecues) caseiros; ferramentas para 

cozinha (utensílios, não eléctricos); utensílios para cozinha; panelas não eléctricas para 

molhos; frigideiras não eléctricas; canecas.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778547 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118193 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa para a cozinha.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778547 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118194 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T-shirts; bonés (chapelaria); chapéus; aventais (vestuário); vestuário; cintos (vestuário); cal-

çado.



2442 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 7 期 —— 2017 年 2 月 15 日

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778547 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118195 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Carne; carne de vaca; extractos de carne; produtos de carne de vaca; carne processada; óle-

os para cozinhar.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778547 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118196 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho relacionada com talheres (facas, garfos e colheres), facas de 

cozinha, pinças para carne, sacos de mão, utensílios para cozinhar para uso em churrascos 

(barbecues) caseiros, ferramentas para cozinha (utensílios, não eléctricos), utensílios para 

cozinha, panelas não eléctricas para molhos, frigideiras não eléctricas, canecas, roupa para 

a cozinha, t-shirts, bonés (chapelaria), chapéus, aventais (vestuário), vestuário, cintos (ves-

tuário), calçado, carne, carne de vaca, peixe (não vivo), aves (não vivas), caça (não vivo), 

extractos de carne, óleos para cozinhar; vendas a retalho (por qualquer meio) de talheres 

(facas, garfos e colheres), facas de cozinha, pinças para carne, sacos de mão, utensílios para 

cozinhar para uso em churrascos (barbecues) caseiros, ferramentas para cozinha (utensílios, 

não eléctricos), utensílios para cozinha, panelas não eléctricas para molhos, frigideiras não 

eléctricas, canecas, roupa para a cozinha, t-shirts, bonés (chapelaria), chapéus, aventais 

(vestuário), vestuário, cintos (vestuário), calçado, carne, carne de vaca, peixe (não vivo), 

aves (não vivas), caça (não vivo), extractos de carne, óleos para cozinhar; vendas a grosso 
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(por qualquer meio) de talheres (facas, garfos e colheres), facas de cozinha, pinças para 

carne, sacos de mão, utensílios para cozinhar para uso em churrascos (barbecues) caseiros, 

ferramentas para cozinha (utensílios, não eléctricos), utensílios para cozinha, panelas não 

eléctricas para molhos, frigideiras não eléctricas, canecas, roupa para a cozinha, t-shirts, 

bonés (chapelaria), chapéus, aventais (vestuário), vestuário, cintos (vestuário), calçado, 

carne, carne de vaca, peixe (não vivo), aves (não vivas), caça (não vivo), extractos de carne, 

óleos para cozinhar.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778547 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118197 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de acolhimento/hospitalidade (comida e bebida); prepa-

ração de comida e bebida; provisão de comida e bebida; serviços de bar; serviços de forne-

cimento de comida e bebida.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778547 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118198 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 8

[511] 產品 Produtos : Talheres (facas, garfos e colheres); facas de cozinha; pinças para carne.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, castanho e bege.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778474 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118199 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Sacos de mão.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, castanho e bege.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778474 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118200 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios para cozinhar para uso em churrascos (barbecues) caseiros; ferramentas para 

cozinha (utensílios, não eléctricos); utensílios para cozinha; panelas não eléctricas para 

molhos; frigideiras não eléctricas; canecas.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, castanho e bege.
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778474 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118201 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Roupa para a cozinha.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, castanho e bege.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778474 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118202 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : T-shirts; bonés (chapelaria); chapéus; aventais (vestuário); vestuário; cintos (vestuário); cal-

çado.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, castanho e bege.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778474 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118203 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29
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[511] 產品 Produtos : Carne; carne de vaca; extractos de carne; produtos de carne de vaca; carne processada; óle-

os para cozinhar.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, castanho e bege.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778474 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118204 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de vendas a retalho relacionada com talheres (facas, garfos e colheres), facas de 

cozinha, pinças para carne, sacos de mão, utensílios para cozinhar para uso em churrascos 

(barbecues) caseiros, ferramentas para cozinha (utensílios, não eléctricos), utensílios para 

cozinha, panelas não eléctricas para molhos, frigideiras não eléctricas, canecas, roupa para 

a cozinha, t-shirts, bonés (chapelaria), chapéus, aventais (vestuário), vestuário, cintos (ves-

tuário), calçado, carne, carne de vaca, peixe (não vivo), aves (não vivas), caça (não vivo), 

extractos de carne, óleos para cozinhar; vendas a retalho (por qualquer meio) de talheres 

(facas, garfos e colheres), facas de cozinha, pinças para carne, sacos de mão, utensílios para 

cozinhar para uso em churrascos (barbecues) caseiros, ferramentas para cozinha (utensílios, 

não eléctricos), utensílios para cozinha, panelas não eléctricas para molhos, frigideiras não 

eléctricas, canecas, roupa para a cozinha, t-shirts, bonés (chapelaria), chapéus, aventais 

(vestuário), vestuário, cintos (vestuário), calçado, carne, carne de vaca, peixe (não vivo), 

aves (não vivas), caça (não vivo), extractos de carne, óleos para cozinhar; vendas a grosso 

(por qualquer meio) de talheres (facas, garfos e colheres), facas de cozinha, pinças para 

carne, sacos de mão, utensílios para cozinhar para uso em churrascos (barbecues) caseiros, 

ferramentas para cozinha (utensílios, não eléctricos), utensílios para cozinha, panelas não 

eléctricas para molhos, frigideiras não eléctricas, canecas, roupa para a cozinha, t-shirts, 

bonés (chapelaria), chapéus, aventais (vestuário), vestuário, cintos (vestuário), calçado, 

carne, carne de vaca, peixe (não vivo), aves (não vivas), caça (não vivo), extractos de carne, 

óleos para cozinhar.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, castanho e bege.
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[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778474 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118205 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/02

[730] 申請人 Requerente : AACo Innovation Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 1, Tower A, Gasworks Plaza, 76 Skyring Tce, Newstead Qld 4006, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurantes; serviços de acolhimento/hospitalidade (comida e bebida); prepa-

ração de comida e bebida; provisão de comida e bebida; serviços de bar; serviços de forne-

cimento de comida e bebida.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Preto, castanho e bege.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/06/22 1778474 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/118258 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : 一帶一路投資有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場336號誠豐商業中心10樓B,C座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草，煙具，火柴。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118261 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : ERBAMEA S.r.L.

 地址 Endereço : Via Gonzaga 12/a, Selci Lama Di San Giustino, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Óleos essenciais para fins cosméticos; óleos essenciais para uso doméstico; sais de banho 

sem ser para fins médicos; preparados cosméticos para os cuidados corporais; desodorizan-

tes para os cuidados corporais; máscaras faciais para fins de beleza; loções para o cabelo; 

preparados para higiene pessoal; fragrâncias para uso pessoal; pasta de dentes; elixires 

para a lavagem da boca, sem ser para fins médicos; artigos de perfumaria; desodorizantes 

para o ambiente; incenso; pedra-pomes para uso pessoal; saquetas com fragrâncias.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118262 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : ERBAMEA S.r.L.

 地址 Endereço : Via Gonzaga 12/a, Selci Lama Di San Giustino, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações desodorizantes para o ambiente; ervas medicinais; tisanas para fins medici-

nais; extractos de plantas e ervas para uso medicinal; extractos de plantas para fins farma-

cêuticos; pós medicinais para o corpo; confeitaria medicamentosa; suplementos alimenta-

res; preparados veterinários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118263 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : ERBAMEA S.r.L.

 地址 Endereço : Via Gonzaga 12/a, Selci Lama Di San Giustino, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Livros; revistas; impressos; artigos de papelaria; calendários; postais ilustrados; embala-

gens para presentes; papel de embrulho para ofertas; marcadores para livros; fotografias; 

roupa de mesa em papel; lenços de papel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118264 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : ERBAMEA S.r.L.

 地址 Endereço : Via Gonzaga 12/a, Selci Lama Di San Giustino, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : Frutos secos, aperitivos à base de frutos secos, misturas de frutos secos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118265 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : ERBAMEA S.r.L.
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 地址 Endereço : Via Gonzaga 12/a, Selci Lama Di San Giustino, Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Chá; infusões de ervas; infusões não medicinal; bebida à base de chá; artigos de confeita-

ria; bombons; rebuçados (candy); pastilhas, sem ser para fins médicos; grãos processados; 

aperitivos à base de cereais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118297 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/05

[730] 申請人 Requerente : Puratos NV

 地址 Endereço : Industrialaan 25, B-1702 Groot-Bijgaarden, Belgium

 國籍 Nacionalidade : 比利時 Belga 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Pão, artigos de pastelaria e confeitaria; cacau, cacau em pó; produtos de cacau, nomeada-

mente, extractos de cacau para consumo humano; bebidas com cacau ou consistindo prin-

cipalmente de cacau; composições para a preparação de bebidas de cacau, nomeadamente, 

misturas de cacau; alimentos contendo ou consistindo principalmente de cacau; chocolate e 

produtos de chocolate.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118336 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/06

[730] 申請人 Requerente : 波司登國際服飾(中國)有限公司

   Bosideng International Fashion (China) Limited

 地址 Endereço : 中國海市楊浦區淞滬路98號1606室

   Room 1606, No.98, Song Hu Road, Yang Pu District, Shanghai, P.R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；襯衫；茄克（服裝）；褲子；T恤衫；羽絨服裝；鞋；帽子；手套（服裝）；領帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118342 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/06

[730] 申請人 Requerente : Courtroom Television Network LLC

 地址 Endereço : 600 Third Avenue, New York, NY 10016, United States of America
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 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente, em séries de programas multimédia apresen-

tando comédias, acção, drama, realidade e aventura distribuídos através de diversas plata-

formas em vários meios de transmissão de media.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118347 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/07

[730] 申請人 Requerente : The Children’s Place, Inc.

 地址 Endereço : 500 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118348 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/07

[730] 申請人 Requerente : The Children’s Place, Inc.

 地址 Endereço : 500 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade; gestão de negócios; administração de negócios; funções adminis-

trativas; serviços de vendas, incluíndo serviços de lojas de retalho; serviços de encomenda 

por correio; serviços de vendas fornecidas através da internet, ou através de uma rede de 

computadores ou de outra rede de comunicação; incentivos para os consumidores, progra-

mas de fidelização e recompensas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118349 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/07

[730] 申請人 Requerente : The Children’s Place, Inc.

 地址 Endereço : 500 Plaza Drive, Secaucus, New Jersey, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado e chapelaria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118362 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/07

[730] 申請人 Requerente : BOTTEGA VENETA SA

 地址 Endereço : Via Industria 19, 6814 Cadempino, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobiliário, incluindo mesas, secretárias, cômodas, mesinhas (estilo «console»), caixas para 

livros, estantes para livros, biombos, espelhos, assentos, cabeças para camas e estruturas 

para camas, travesseiros, caixas para armazenamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118365 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/07

[730] 申請人 Requerente : LSC Communications US, LLC

 地址 Endereço : 35 W. Wacker Drive, Chicago, IL 60601, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Artigos de papelaria, papel para escrita, papel para impressão (incluindo papel offset, jor-

nais, papel para panfletos, papel de embrulho, papel para gravuras e papel para tipografia); 

folhas de papel (artigos de papelaria); papel quadriculado, folhas tintadas para duplicado-

res, folhas tintadas para máquinas de reprodução; papéis de cópia (artigos de papelaria), 

tapetes (artigos de papelaria), cavaletes/telas, conjunto para pintura, formas, impressos; 

«ledgers» (livros); papel, indexes para cartões (artigos de papelaria); etiquetas, não feitos 

de têxteis; adesivos (colas) para papelaria ou fins domésticos; fitas adesivas para papelaria 

ou fins domésticos; bandas adesivas para papelaria ou fins domésticos; envelopes (artigos 

de papelaria); pastas de arquivo (artigos de papelaria); pastas para papéis; ficheiros (material 

de escritório); pastas (artigos de papelaria); rótulos para cartões de índex; armários para 

material de papelaria (artigos de escritório); pastas para papéis/folhas soltas; suportes para 

documentos; pranchas com mola para papéis, bloco de notas, capas (artigos de papelaria); 

invólucros (artigo de papelaria).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118497 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/12

[730] 申請人 Requerente : MEGA TASTE CATERING GROUP LIMITED

 地址 Endereço : Workshop C & D, 11th Floor, William Enterprises Industrial Building, 23-25 Ng Fong Street, 

San Po Kong, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comida e bebida; alojamento temporário; restaurante, res-

taurante para comida Japonesa e hot pot Japonês, bar, snack bar, cafés, serviços de cafe-

tarias e cantinas, restaurantes de hot pot, restaurantes de grelhados, sashimi e sushi bar, 

balcões (restaurantes) de comida rápida, serviço de bar e lounge, provisão de comida e 
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bebida para comer dentro (do restaurante) ou fazer entregas, serviços de restaurante para 

consumir fora, casas públicas e serviços de fornecimento de comida e bebida; provisão de 

alojamento de férias; serviços de marcações e reservas para restaurantes e alojamento de 

férias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118524 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/13

[730] 申請人 Requerente : 艾登特堤遊戲公司

   EYEDENTITY GAMES INC.

 地址 Endereço : 韓國首爾特別市瑞草區瑞草大路301 3層-5層

   3F-5F 301 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 可下載的計算機遊戲軟件；可下載的計算機遊戲程序；可下載的手機遊戲軟件；可下載的電

子圖書；已錄製的計算機軟件；預先錄製的DV D（非音樂用）；視頻遊戲卡；個人數位助理

（PDA）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118525 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/13

[730] 申請人 Requerente : 艾登特堤遊戲公司

   EYEDENTITY GAMES INC.

 地址 Endereço : 韓國首爾特別市瑞草區瑞草大路301 3層-5層

   3F-5F 301 Seocho-daero, Seocho-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 從計算機網絡提供在線遊戲服務；通過無線網絡提供手機遊戲服務；提供電腦遊戲娛樂領域

的在線信息；通過互聯網組織和提供遊戲和競賽；提供遊戲室服務；提供電子遊戲服務；提供

電子遊戲設施；娛樂信息；提供電子出版物（非下載的）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118631 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/15

[730] 申請人 Requerente : Group Sales (Aust) Pty Ltd

 地址 Endereço : Level 3, 436 Johnston Street, Abbotsford, Victoria, 3067, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas, com excepção de cervejas; vinhos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118677 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/16

[730] 申請人 Requerente : Atlantic Industries

 地址 Endereço : P.O. Box 309, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand Cayman KY1-1104, 

Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de fruta e su-

mos de fruta; xaropes e outras preparações para fazer bebidas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118682 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/16

[730] 申請人 Requerente : NAOS

 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; toalhitas de limpeza; preparações cosmé-

ticas para o branqueamento da pele; preparações cosméticas para a limpeza da pele; Pre-

parações cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas para bronzear e para a proteção 

solar; produtos para a depilação; Ambiente biológico ecológico (preparações) promovendo 

o desenvolvimento de células da pele (para uso cosmético).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/10/11 16/4306187 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/118683 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/16

[730] 申請人 Requerente : NAOS

 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos; substâncias dietéticas adaptadas para fins medicinais e não me-

dicinais; suplementos alimentares e suplementos nutricionais para humanos; preparações 

sanitárias com fins medicinais; produtos dermatológicos; ambiente biológico ecológico 

(preparações) promovendo o desenvolvimento de células da pele (para uso farmacêutico).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/10/11 16/4306187 法國 França

[210] 編號 N.º : N/118684 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/16

[730] 申請人 Requerente : NAOS

 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de salões de beleza, serviços de cabeleireiros; cuidados de higiene e beleza para 

seres humanos; Serviços de aconselhamento para higiene e cuidados pessoais, Serviços de 

aconselhamento em cosmética, dermatologia, cuidados do corpo e beleza; serviços de con-

sultoria relacionados cosméticos; aconselhamento em higiene alimentar e em suplementos 

nutricionais; serviços para estabelecer diagnósticos na preparação de cuidados dermatoló-

gicos ou nutricionais; Consultoria no domínio dos cuidados de beleza; serviços de cuidados 

de beleza; serviços de cuidados médicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/10/11 16/4306187 法國 França

[210] 編號 N.º : N/118685 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/16

[730] 申請人 Requerente : NAOS

 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabões; perfumaria; óleos essenciais; cosméticos; cremes, géis, loções; desodorizantes para 

uso pessoal; shampoos e loções para os cabelos; toalhitas de limpeza; preparações cosmé-

ticas para o branqueamento da pele; preparações cosméticas para a limpeza da pele; Pre-
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parações cosméticas adelgaçantes; preparações cosméticas para bronzear e para a proteção 

solar; produtos para a depilação; Ambiente biológico ecológico (preparações) promovendo 

o desenvolvimento de células da pele (para uso cosmético).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/10/11 16/4306191 法國 França

[210] 編號 N.º : N/118686 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/16

[730] 申請人 Requerente : NAOS

 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos; substâncias dietéticas adaptadas para fins medicinais e não me-

dicinais; suplementos alimentares e suplementos nutricionais para humanos; preparações 

sanitárias com fins medicinais; produtos dermatológicos; ambiente biológico ecológico 

(preparações) promovendo o desenvolvimento de células da pele (para uso farmacêutico).

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/10/11 16/4306191 法國 França

[210] 編號 N.º : N/118687 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/16

[730] 申請人 Requerente : NAOS

 地址 Endereço : 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 Aix en Provence, France

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços de salões de beleza, serviços de cabeleireiros; cuidados de higiene e beleza para 

seres humanos; Serviços de aconselhamento para higiene e cuidados pessoais, Serviços de 

aconselhamento em cosmética, dermatologia, cuidados do corpo e beleza; serviços de con-

sultoria relacionados cosméticos; aconselhamento em higiene alimentar e em suplementos 

nutricionais; serviços para estabelecer diagnósticos na preparação de cuidados dermatoló-

gicos ou nutricionais; Consultoria no domínio dos cuidados de beleza; serviços de cuidados 

de beleza; serviços de cuidados médicos.

[540] 商標 Marca : 

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/10/11 16/4306191 法國 França
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[210] 編號 N.º : N/118688 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/16

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城餘東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street # 15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 動物皮；書包；家具用皮緣飾；皮製系帶；行李箱；傘；手杖；寵物服裝；製香腸用腸衣；包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118689 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/16

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城餘東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street # 15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋；化裝舞會用服裝；成品衣；帽；襪；手套（服裝）；腰帶；圍巾；嬰兒全套衣；游泳衣；睡

眠用眼罩；浴帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118690 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/16

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城餘東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street # 15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業管理和組織諮詢；替他人推銷；人事管理諮詢；為商品和服務的買賣雙方提供在線

市場；文秘；會計；自動售貨機出租；為零售目的在通訊媒體上展示商品；藥用、獸醫用、衛生用

製劑和醫療用品的零售或批發服務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118691 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/16

[730] 申請人 Requerente : 愛德士控股（私營）有限公司

   ATECHS HOLDINGS PTE. LTD.

 地址 Endereço : 新加坡中央城餘東旋街8號#15-88，郵編059818

   8 Eu Tong Sen Street # 15-88 The Central Singapore (059818)

 國籍 Nacionalidade : 新加坡 Singapuriana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 替他人研究和開發新產品；質量控制；計算機軟件設計；平面美術設計；藝術品鑒定；替他人創

建和維護網站；工業品外觀設計；室內裝飾設計；服裝設計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118704 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/16

[730] 申請人 Requerente : Neuberger Berman Group LLC

 地址 Endereço : 605 Third Avenue, New York, New York 10158, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros, incluindo assessoria de investimento, gestão de investimento, gestão 

de bens, gestão de carteiras, corretagem de investimentos, consultadoria de investimento, 

gestão de património e serviços de planeamento financeiro, estando todos os serviços aci-

ma mencionados também disponíveis na Internet ou numa rede electrónica similar; servi-

ços financeiros e de investimento, incluindo aconselhamento sobre investimento e gestão 

de investimento e corretagem de títulos, fundos de cobertura, fundos privados de acções, 

programas de comissão de gestão de bens, de contas separadas, programas de anuidades 

variáveis, acções, obrigações, mercadorias, derivados e investimento da dívida, e sociedade 

limitadas; serviços financeiros, nomeadamente pesquisa financeira, análise, consultadoria, 

e serviços de informação; serviços financeiros, nomeadamente serviços de transferência 

de fundos de investimento e serviços de transacções; serviços financeiros depositários, 

incluindo manutenção da posse de bens financeiros para terceiros para fins de gestão finan-

ceira; gestão e investimento de fundos e bens de terceiros; serviços de investimento de capi-

tal; serviços de transacções financeiras, incluindo transacções financeiras de compensação 

e de reconciliação; serviços financeiros, incluindo serviços de assessoria de fundos mútuos 

e gestão de investimentos,  serviços de distribuição de fundos mútuos, serviços de subscri-

ção e administração de fundos mútuos e serviços de investimentos em anuidades variáveis; 

serviços de compensação, nomeadamente compensação e liquidação de transacções finan-

ceiras em nome de terceiros; manutenção de bens e de títulos para terceiros e confirmação 

e rastreio de transacções financeiras para terceiros; serviços de investimento em seguros; 

planeamento e gestão fiduciários e patrimoniais; serviços de planeamento de reforma; ser-

viços de assessoria e gestão de investimentos imobiliários e de doações.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e branca tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/118717 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : 華為技術有限公司

   HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國深圳市龍崗區坂田華為總部辦公樓

   Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 

Shenzhen, P. R. China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 智能眼鏡（數據處理）；智能手錶（數據處理）；計算機屏幕專用保護膜；穿戴式行動追蹤器；

智能手機用套；智能手機用殼；手機屏幕專用保護膜；自拍杆（手持單腳架）；可視電話；數碼

相框；麥克風；連接器（數據處理設備）；數據處理設備；計算機硬件；計算機存儲裝置；集成

電路卡；信號轉發器；揚聲器音箱；音頻視頻接收器；視頻顯示屏；網絡通訊設備；調制解調

器；便攜式計算機用套；智能手機；電池；電池充電器；移動電源（可充電電池）；平板電腦；便

攜式計算機；筆記本電腦；便攜式計算機專用包；頭戴式耳機；耳塞機；揚聲器；便攜式媒體播

放器；聲音傳送裝置；攝像機；照相機（攝影）；手機帶；計算機鍵盤；鼠標（計算機外圍設備）；

電話機套；磁性編碼身份鑒別手環；計步器；電子監控裝置；聯機手環（測量儀器）；已錄製的

計算機程序（程序）；已錄製的計算機操作程序；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計算機

應用軟件；光學鏡頭；交換機；電子信號發射器；發射機（電信）；氣體檢測儀；秤。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118718 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : HBI Branded Apparel Limited, Inc.

 地址 Endereço : 1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina, 27105, Estados Unidos da 

América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118723 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 用於通過通信網路或網際網路上載、創造、發佈、編輯、展示、標籤、撰寫博客、分享、串流或提

供視頻、錄音、電子媒體、即時新聞、娛樂內容或信息，並可讓其他使用者發佈及上載意見及回

應的，在流動設備上使用的應用軟體、電腦軟體、可下載的軟體、娛樂軟體；社交網路軟體和可

下載軟體；用於流動電訊網路或網路伺服器上的流動通訊、多媒體通訊及電子郵件通訊的軟

體和程式；個人訊息管理軟體；便攜式電訊即時訊息裝置；用於流動設備的遊戲軟體和娛樂軟

體；流動通訊系統；可讓使用者通過流動電訊網路或網上進行互動遊戲及聊天的軟體；網際網

路和網路應用軟體；用於進入、瀏覽和搜尋線上資料庫的電腦程式；通過流動電訊網路或線上

提供的音樂及視像文件、可下載出版物和軟體；網路安全電腦軟體；電腦軟體（可下載軟體）；

電子出版物（可下載）；從網際網路下載的遊戲軟體；電腦用介面；網際網路瀏覽器；記錄、處

理、接收、複製、重放、傳輸、修改、壓縮、解壓縮、廣播、合併聲音、影像、圖形和數據的裝置；

接入控制系統；應用程式、資料庫、伺服器和文件服務器；電腦固件；用以提供電腦之間的通

訊和電腦與本地和全球的電腦網路之間的通訊的電腦硬體和電腦軟體無線技術；數據存儲程

式；數碼通訊系統；網路介面設備；電腦鍵盤；電腦滑鼠；錄有電腦程式之光碟；電子字典；數

碼影音光碟；流動電話；已加密的銀行信用卡、借記卡、現金卡、識別卡；電腦程式；電腦及電

腦硬體；網路通訊設備；語音通訊系統。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118724 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電訊；通過流動電話網路傳送文字、數據、圖畫、圖像、影像、聲音、資訊和訊息；流動電話和

電腦終端上使用的即時通訊服務；傳送和交換數據及電子通訊的電訊服務；通過流動電訊網路

及電腦網路提供的通訊服務；網路通訊服務；線上資料傳輸；電腦終端通訊；電腦輔助訊息及

圖像傳輸；電子郵件；出租電子郵箱；電子公告牌服務（通訊服務）；提供電訊聯接服務；電話

業務；語音郵件儲存、發送及存取服務；傳呼服務；提供資料庫接入服務；網際網路通訊服務；

光纖通訊；提供即時網際網路聊天室；通過電腦和其他通訊網路進行的串流和可下載聲音及影

像文件的電子傳輸；提供線上討論平台以讓使用者分享及串流訊息、視頻、錄音、電子媒體、即

時新聞、娛樂內容或信息，組成虛擬社區及進行社交聯繫；在網際網路或其他通訊網路提供社

交網路平台（娛樂目的）。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118725 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 互動娛樂；娛樂服務，即在流動電訊網路或網際網路上即時分享照片和影片；線上娛樂服務；

網路遊戲；在流動電訊網路或網際網路上提供音樂（不可下載的）；線上電子書籍及雜誌之出

版；電子遊藝場；組織及舉辦訓練工作坊；為娛樂目的組織比賽；舉辦娛樂競賽；提供關於休閒

方面之資訊；期刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；雜誌之發行；關於書籍、雜誌、期刊及書刊出

版的咨詢；遊樂園；動物園；植物園；主題樂園；影片之製作；影片之發行；唱片之製作；電視節

目製作；書刊之編輯；提供線上娛樂及即時新聞資訊；新聞採訪服務；娛樂服務，即在網際網路

或其他通訊網路提供關於娛樂和即時新聞的串流視頻及影音。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118726 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : 騰訊控股有限公司

   TENCENT HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 開曼群島大開曼喬治敦哈金斯道克里基特廣場世紀庭院郵政信箱2681 GT

   P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square Hutchins Drive, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : 交友、介紹和社交網路服務；提供關於線上交友、個人介紹和社交網路的訊息；為他人提供個

人及社交網路服務；個人介紹代理；社交護送（陪伴）；電腦軟體許可；線上認證代理；網際網

路認證服務；法律服務；為保護財產和人身安全的服務；線上社交網路服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118727 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : 深圳市雪貂科技有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 連接器 （數據處理設備）；手機殼；手機屏幕專用保護膜；頭帶耳機；便 式媒體播放器；揚聲

器音箱；電線；插頭、插座及其它接觸器（電接頭）；電池；電池充電器。

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118728 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 已錄製的計算機程序（程序）；計算機軟體（已錄製）；計算機程序（可下載軟件）；可下載的計

算機應用軟件；手機應用軟件；手機及行動裝置遊戲軟件；計算機遊戲軟件；動畫片；虛擬現實

遊戲軟件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118729 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : 香港網易互動娛樂有限公司

   HONG KONG NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT LIMITED

 地址 Endereço : 香港上環蘇杭街104號秀平商業大廈一樓

   1/F, Xiu Ping Commercial Bldg, 104 Jervois St, Sheung Wan, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 組織教育或娛樂競賽；提供在線電子出版物（非下載）；除廣告片外的影片製作；娛樂；娛樂信

息（消遣）；在流動網路上提供線上遊戲；在計算機網路上提供在線遊戲。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118730 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : CHAN KUOK LOK

 地址 Endereço : 澳門高地烏街44號金多利花園3樓a 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 



2462 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 7 期 —— 2017 年 2 月 15 日

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，粉紅色，紫色，藍色，綠色，黑色，黃色，如圖示。 

[210] 編號 N.º : N/118731 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : CHAN KUOK LOK

 地址 Endereço : 澳門高地烏街44號金多利花園3樓a 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中西成藥、膠囊劑（藥用）、粉劑（藥用）、軟膏劑（藥用）、膏布貼劑、藥油、藥丸、藥散、藥膏、

糖藥劑（藥用）、顆粒劑（藥用）、人用驅蚊劑、驅蟲劑、外用包紮物、外傷藥用棉、醫用酒精、維

他命健康營養產品、消毒劑、保健茶包（中草藥）、橡皮膏劑（藥用）、健康營養食品（醫藥用）、

繃敷藥品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，紅色，黃色，黑色，白色，灰色，如圖示。 

[210] 編號 N.º : N/118732 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : CHAN KUOK LOK

 地址 Endereço : 澳門高地烏街44號金多利花園3樓a 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 驅蚊劑及驅昆蟲劑；對抗蚊子及昆蟲攻擊用製劑；蚊怕水；防蚊產品（藥用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，紅色，粉紅色，黃色，黑色，綠色，紫色，橙色，如圖示。 

[210] 編號 N.º : N/118733 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : CHAN KUOK LOK
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 地址 Endereço : 澳門高地烏街44號金多利花園3樓a 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中西成藥；藥膏；藥品；藥用軟膏；人用藥；醫用藥物。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，紅色，紫色，綠色，黑色，黃色，如圖示。 

[210] 編號 N.º : N/118734 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : CHAN KUOK LOK

 地址 Endereço : 澳門高地烏街44號金多利花園3樓a 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 驅蚊劑及驅昆蟲劑；對抗蚊子及昆蟲攻擊用製劑；蚊怕水；防蚊產品（藥用）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，紅色，黃色，白色，綠色，紫色，如圖示。 

[210] 編號 N.º : N/118735 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : CHAN KUOK LOK

 地址 Endereço : 澳門高地烏街44號金多利花園3樓a 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 非醫用營養品（營養食品），非醫藥用保健食品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黃色，如圖示。 

[210] 編號 N.º : N/118736 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : C.A.K. (KOREA) LIMITED

 地址 Endereço : Unit 3201A, 32/F, Citicorp CTR, 18 Whitfield Rd, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14
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[511] 產品 Produtos : 首飾盒；手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；胸針（首飾）；鏈（首飾）；項鏈（首飾）；領帶夾；珠寶首

飾；裝飾品（珠寶）；珍珠（珠寶）；人造珠寶；戒指（首飾）；耳環；袖口鏈扣；別針（首飾）；領

帶別針；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；製首飾用珠子；銀製工藝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118737 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/19

[730] 申請人 Requerente : C.A.K. (KOREA) LIMITED

 地址 Endereço : Unit 3201A, 32/F, Citicorp CTR, 18 Whitfield Rd, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : 首飾盒；手鐲（首飾）；小飾物（首飾）；胸針（首飾）；鏈（首飾）；項鏈（首飾）；領帶夾；珠寶首

飾；裝飾品（珠寶）；珍珠（珠寶）；人造珠寶；戒指（首飾）；耳環；袖口鏈扣；別針（首飾）；領

帶別針；鑰匙圈（小飾物或短鏈飾物）；製首飾用珠子；銀製工藝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118760 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 北京泰耀文化工作室 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區南磨房路37號1701-1703室（華騰北搪集中辦公176888號） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；香精油；美容面膜；化妝品；香水；牙膏；香；空氣芳香劑；化妝棉；清潔製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118761 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 北京泰耀文化工作室 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區南磨房路37號1701-1703室（華騰北搪集中辦公176888號） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 肥皂；香精油；美容面膜；化妝品；香水；牙膏；香；空氣芳香劑；化妝棉；清潔製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118770 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 江蘇大藝機電工具有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省海門市經濟技術開發區河海東路99號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 非手動的農業器具；機鋸（機器）；雕刻機；廚房用電動機器；切斷機（機器）；鋼筋切斷機；電

錘；鏈鋸；非手動操作的手持工具；電動扳手；噴漆槍；定子（機器零件）；電刷（機器部件）；真

空吸塵器管；電焊機；空氣壓縮機；泵（機器）；軸承（機器部件）；攪拌機；閥（機器部件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118771 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 江蘇大藝機電工具有限公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省海門市經濟技術開發區河海東路99號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 7

[511] 產品 Produtos : 非手動的農業器具；機鋸（機器）；雕刻機；廚房用電動機器；切斷機（機器）；鋼筋切斷機；電

錘；鏈鋸；非手動操作的手持工具；電動扳手；噴漆槍；定子（機器零件）；電刷（機器部件）；真

空吸塵器管；電焊機；空氣壓縮機；泵（機器）；軸承（機器部件）；攪拌機；閥（機器部件）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118772 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市海雲天投資控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道深南大道9966號威盛科技大廈3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；用作茶葉代用品的花或葉；茶飲料；糖；蜂蜜；蜂膠；麵粉製品；蜂王漿；蛋糕；穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118773 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市海雲天投資控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道深南大道9966號威盛科技大廈3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 水（飲料）；礦泉水（飲料）；啤酒；製啤酒用麥芽汁；果汁；汽水；可樂（無酒精飲料）；奶茶（非

奶為主）；飲料製作配料；礦泉水配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118774 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市海雲天投資控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道深南大道9966號威盛科技大廈3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告宣傳；廣告；電視廣告；電腦網路上的線上廣告；為零售目的在通訊媒體上展示

商品；公共關係；飯店商業管理；組織商業或廣告展覽；演員的商業管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118775 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市海雲天投資控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道深南大道9966號威盛科技大廈3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 安排遊覽；觀光旅遊；旅行社（不包括預定旅館）運送旅客；安排遊覽；旅行預訂；旅行座位預

訂；旅行陪伴；停車場服務；導遊。  

[540] 商標 Marca : 



N.º 7 — 15-2-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2467

[210] 編號 N.º : N/118776 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市海雲天投資控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道深南大道9966號威盛科技大廈3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 芳香療法；替代療法；健康諮詢；療養院；休養院；私人療養院；飲食營養指導；桑拿浴服務；礦

泉療養；保健。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118777 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市海雲天投資控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道深南大道9966號威盛科技大廈3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；餐廳；備辦宴席；飯店；酒吧服務；茶館；旅遊房屋出

租；會議室出租；提供野營場地設施。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118778 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市海雲天投資控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道深南大道9966號威盛科技大廈3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : 芳香療法；替代療法；健康諮詢；療養院；休養院；私人療養院；飲食營養指導；桑拿浴服務；礦

泉療養；保健。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118779 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市海雲天投資控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道深南大道9966號威盛科技大廈3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；咖啡館；餐廳；備辦宴席；飯店；酒吧服務；茶館；旅遊房屋出

租；會議室出租；提供野營場地設施。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118780 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市海雲天投資控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道深南大道9966號威盛科技大廈3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 安排遊覽；觀光旅遊；旅行社（不包括預定旅館）運送旅客；安排遊覽；旅行預訂；旅行座位預

訂；旅行陪伴；停車場服務；導遊。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118781 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市海雲天投資控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道深南大道9966號威盛科技大廈3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 戶外廣告；廣告宣傳；廣告；電視廣告；電腦網路上的線上廣告；為零售目的在通訊媒體上展示

商品；公共關係；飯店商業管理；組織商業或廣告展覽；演員的商業管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118782 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市海雲天投資控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道深南大道9966號威盛科技大廈3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 茶；用作茶葉代用品的花或葉；茶飲料；糖；蜂蜜；蜂膠；麵粉製品；蜂王漿；蛋糕；穀類製品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118783 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : 深圳市海雲天投資控股有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省深圳市南山區粵海街道深南大道9966號威盛科技大廈3樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 水（飲料）；礦泉水（飲料）；啤酒；製啤酒用麥芽汁；果汁；汽水；可樂（無酒精飲料）；奶茶（非

奶為主）；飲料製作配料；礦泉水配料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118784 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : IGT

 地址 Endereço : 9295 Prototype Drive, Reno, Nevada 89521-8986, United States of America

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Máquinas de jogo, nomeadamente, dispositivos que aceitam apostas; equipamento reconfi-

gurável para jogos de casino e de lotaria, nomeadamente, máquinas de jogo e o respectivo 

software operativo de jogos de computador vendidos como uma unidade; bilhetes de lota-

ria; cartões de lotaria; cartões de raspar para jogar jogos de lotaria.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, preta e branca, assim como tonalidades de azul, de dourado 

e de de rosa, conforme representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/118785 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : Rupert Sanderson Shoes Limited

 地址 Endereço : 19 Bruton Place, London, W1J 6LZ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Metais preciosos e suas ligas e respectivas imitações; pedras preciosas e suas imitações; 

pedras preciosas; pérolas e suas imitações; artigos de joalharia; pulseiras; brincos; anéis; 

relojoaria e instrumentos cronométricos; relógios de mesa ou de parede; relógios; peças e 

acessórios para todos os produtos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118786 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : Rupert Sanderson Shoes Limited
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 地址 Endereço : 19 Bruton Place, London, W1J 6LZ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Artigos de bagagem; sacos; malas de mão; pastas para documentos; malas de viagem; sacos 

de viagem; baús de viagem; conjuntos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; cou-

ros e imitações de couro; porta-cartões de visita; porta-cartões de crédito; carteiras; bolsas; 

porta-chaves; caixas de couro ou de cartão-couro; peças e acessórios para todos os produ-

tos atrás referidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118787 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : Rupert Sanderson Shoes Limited

 地址 Endereço : 19 Bruton Place, London, W1J 6LZ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; sapatos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118788 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : Rupert Sanderson Shoes Limited

 地址 Endereço : 19 Bruton Place, London, W1J 6LZ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios; administração de empresas; trabalhos de escritório; servi-

ços retalhistas relacionados com a venda de calçado, sapatos, vestuário, artigos de joalha-

ria, chapelaria, tecidos, artigos de desporto, artigos de bagagem, sacos, chapéus-de-chuva, 

artigos de higiene pessoal, mobiliário, móveis, artigos de papelaria, óculos de sol, perfu-

mes; franchising, nomeadamente, consultadoria e assistência em gestão, organização e 

promoção de negócios; prestação de assistência de negócios no estabelecimento e operação 

de franchises; serviços de assessoria de negócios relacionados com franchising; serviços de 

publicidade de negócios relacionados com franchising; apresentação de produtos em meios 

de comunicação, para fins de retalho; informações e aconselhamento comerciais aos consu-

midores (loja de conselhos para os consumidores); serviços de terceirização (assistência às 

empresas); promoção de vendas (para terceiros); serviços de aquisição para terceiros (com-

pra de bens e serviços para outras empresas); aconselhamento e assistência na selecção de 

produtos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118789 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : ALDI GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Burgstr. 37, D-45476 Mülheim an der Ruhr, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de comércio retalhista relacionados com produtos agrícolas, produtos hortícolas, 

produtos florestais, produtos alimentares, produtos de lavagem, produtos de limpeza, ma-

terial de limpeza, desinfectantes, cosméticos, produtos higiénicos, medicamentos de venda 

livre, suplementos alimentares, fogos-de-artifício, aparelhos e acessórios eléctricos, apare-

lhos electrónicos e respectivos acessórios, computadores e acessórios para computadores, 

discos compactos, hardware e software informáticos, dispositivos de iluminação, ferra-

mentas, aparelhos de horticultura e respectivos acessórios, bicicletas e respectivos acessó-

rios, acessórios de automóveis, relógios de mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de 

papelaria e de escritório, livros e outros produtos de impressão, móveis e outros objectos 

de decoração, mobiliário de jardim, utensílios para uso doméstico e na cozinha bem como 

respectivos acessórios, artigos de uso doméstico, coberturas de cama, incluindo almofa-

das, roupa de cama, produtos têxteis para o lar, artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, 

produtos em couro, equipamento de desporto, brinquedos, artigos de lazer, alimentos para 

animais, plantas, artigos de tabacaria; serviços de comércio retalhista em linha relaciona-

dos com produtos agrícolas, produtos hortícolas, produtos florestais, produtos alimentares, 

produtos de lavagem, produtos de limpeza, material de limpeza, desinfectantes, cosméti-

cos, produtos higiénicos, medicamentos de venda livre, suplementos alimentares, fogos-de-

-artifício, aparelhos e acessórios eléctricos, aparelhos electrónicos e respectivos acessórios, 

computadores e acessórios para computadores, discos compactos, hardware e software 

informáticos, dispositivos de iluminação, ferramentas, aparelhos de horticultura e respec-

tivos acessórios, bicicletas e respectivos acessórios, acessórios de automóveis, relógios de 

mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de papelaria e de escritório, livros e outros pro-

dutos de impressão, móveis e outros objectos de decoração, mobiliário de jardim, utensílios 

para uso doméstico e na cozinha bem como respectivos acessórios, artigos de uso domés-

tico, coberturas de cama, incluindo almofadas, roupa de cama, produtos têxteis para o lar, 

artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, produtos em couro, equipamento de desporto, 

brinquedos, artigos de lazer, alimentos para animais, plantas, artigos de tabacaria; serviços 

de comércio grossista relacionados com produtos agrícolas, produtos hortícolas, produtos 

florestais, produtos alimentares, produtos de lavagem, produtos de limpeza, material de 

limpeza, desinfectantes, cosméticos, produtos higiénicos, medicamentos de venda livre, 

suplementos alimentares, fogos-de-artifício, aparelhos e acessórios eléctricos, aparelhos 

electrónicos e respectivos acessórios, computadores e acessórios para computadores, dis-

cos compactos, hardware e software informáticos, dispositivos de iluminação, ferramentas, 

aparelhos de horticultura e respectivos acessórios, bicicletas e respectivos acessórios, aces-

sórios de automóveis, relógios de mesa e parede, relógios e joalharia, artigos de papelaria e 

de escritório, livros e outros produtos de impressão, móveis e outros objectos de decoração, 

mobiliário de jardim, utensílios para uso doméstico e na cozinha bem como respectivos 

acessórios, artigos de uso doméstico, coberturas de cama, incluindo almofadas, roupa de 

cama, produtos têxteis para o lar, artigos de vestuário, chapelaria, sapatos, produtos em 

couro, equipamento de desporto, brinquedos, artigos de lazer, alimentos para animais, 

plantas, artigos de tabacaria; exploração de supermercados, estabelecimentos de comércio 

retalhista e estabelecimentos de comércio retalhista de desconto; publicidade; publicidade 

na internet, para terceiros; disponibilização de informações na internet, nomeadamente 

de informações sobre produtos de consumo, informações visando o aconselhamento dos 
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consumidores e informações sobre serviços prestados a clientes; mediação de negócios 

comerciais por conta de outrem, incluindo na internet; mediação de contractos relativos a 

radiocomunicações móveis para terceiros; gestão de negócios comerciais; planeamento e 

monitorização de desenvolvimentos empresariais; recrutamento de pessoal; consultadoria 

em organização de negócios; assistência na direcção de empresas comerciais ou industriais; 

serviços de aquisição para terceiros [compra de produtos e serviços para outras empresas].

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica a cor azul tal como representado na figura.

[210] 編號 N.º : N/118790 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : I.T Nowhere Holdings (HK) Limited

 地址 Endereço : 31/F, Tower A, Southmark, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 寵物服裝；動物項圈；動物用覆套；繫寵物用皮帶；皮或仿皮（牲口的）繫繩；皮及仿皮製動物

項圈；馬具；皮革（半加工或未加工）；仿皮革；動物皮；行李箱；旅行包；皮箱；傘；陽傘；手杖；

用於裝化妝用品的手提包（空的）；化粧包；手提包；有肩帶的包；小皮夾；女用無帶手提包；

大手提袋；帆布背包；背包；書包；購物袋；環保袋；可當椅凳的手杖；公事包；信封式女用手提

包；旅行用衣袋；信用卡夾（皮）；鑰匙包；零錢包；文件夾（皮）；皮革製或仿皮革製文件夾；名

片皮夾；皮革製或仿皮革製日記簿封套；皮革製或仿皮革製護照夾；皮製支票簿皮夾；旅行證件

皮夾；皮革製或仿皮革製鑰匙包；錢包；皮包；皮製帶（非服飾用）；毛皮製覆蓋物；傢俱用皮緣

飾；皮製繫帶；皮箍帶；皮製肩帶；皮墊；便當袋。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118791 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : I.T Nowhere Holdings (HK) Limited

 地址 Endereço : 31/F, Tower A, Southmark, 11 Yip Hing Street, Wong Chuk Hang, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 成衣；服裝；上衣；夾克衫；牛仔褲；褲子；短褲；襯衫；寬鬆的上衣；T恤衫；裙子；汗衫；外套；

套裝；針織服裝；皮衣（服裝）；仿皮服裝；皮製服裝；風衣；羽絨服裝；內褲；內衣；睡衣；浴袍；

童裝；嬰兒全套衣；游泳衣；運動服裝；防水服；雨衣；化裝舞會用服裝；晚裝連衣裙；緊身衣；

緊身褲；乳罩；綁腿；襪；長襪；短襪；非電熱式暖腳套；鞋；涼鞋；運動鞋；靴；拖鞋；帽子；帽子

（頭戴）；服裝用手套；禦寒用耳罩（服裝）；披肩；領帶；圍巾；頭巾；頭帶（服裝）；服飾用肩

帶；服裝帶（衣服）；腰帶；皮帶（服飾用）；女式披肩；圍裙。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118792 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : O FORNO LIMITADA

 地址 Endereço : Rua da Escola Náutica, Nº16, Fong Son San Chun, BL-5, R/C «E» Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor lavanda claro, roxo voodoo.

[210] 編號 N.º : N/118793 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : O FORNO LIMITADA

 地址 Endereço : Rua da Escola Náutica, Nº16, Fong Son San Chun, BL-5, R/C «E» Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações 

feitas de cereais; pão, pastelaria e confeitaria; gelados comestíveis; açúca, mel, xarope de 

melaço; levedura e fermento em pó, molhos (condimentos); especiarias.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Cor lavanda claro, roxo voodoo.

[210] 編號 N.º : N/118794 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/04

[730] 申請人 Requerente : O PORCO PRETO LIMITADA

 地址 Endereço : Rua do Almirante Sérgio, N. 310, Fong Son San Chun, BL-5, R/C «C» Macau

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43
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[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto.

[210] 編號 N.º : N/118796 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9-7-2, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Software para jogos de vídeo; programas para jogos de vídeo; programas de jogos de com-

putador; software de jogos de computador; programas para jogos electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118797 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

 地址 Endereço : 9-7-2, Akasaka, Minato-Ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, nomeadamente fornecimento de jogos de computador online 

acessíveis através de consolas de jogos de vídeo, consolas de jogos portáteis, dispositivos 

sem fios, telemóveis e computador; fornecimento de jogos de computador online através de 

redes entre redes de comunicações; fornecimento de informações na área de jogos; planea-

mento, organização e realização de torneios de jogos de computador; planeamento, organi-

zação e realização de espectáculos de entretenimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118812 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : Unilever N.V.

 地址 Endereço : Weena 455, 3013 AL, Rotterdam, Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Sabonetes; preparados de limpeza; artigos de perfumaria; óleos essenciais; desodorizantes 

e anti-transpirantes; preparados para o cuidado do cabelo; preparados para higiene não 
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medicinais; preparados para banho e duche; preparados para o cuidado da pele; óleos, 

cremes e loções para a pele; preparados para barbear; preparados para antes e depois de 

barbear; preparados depilatórios; produtos para bronzear e preparados para a protecção 

solar; cosméticos; maquilhagem e produtos para remover a maquilhagem; vaselina; prepa-

rados para cuidado dos lábios; pó de talco; algodão, cotonetes; pensos cosméticos, lenços 

de papel ou toalhetes humedecidos; toalhetes de limpeza, lenços de papel ou toalhetes pré-

-húmidos ou impregnados; máscaras de beleza, embalagens com produtos faciais, sabonete 

medicinal.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118816 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Calwer Strasse 7, D-71034 Böblingen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑；藥品；醫療用食療製劑；營養補充品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118817 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : WÖRWAG PHARMA GmbH & Co. KG

 地址 Endereço : Calwer Strasse 7, D-71034 Böblingen, Germany

 國籍 Nacionalidade : 德國 Alemã 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑；藥品；醫療用食療製劑；營養補充品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118818 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : O-O SHOP LIMITED

 地址 Endereço : Units 1114-16, 11/F., North Tower, Concordia Plaza, 1 Science Museum Road, Tsimshatsui 

East, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；企業管理及企業行政服務；零售店服務及在線訂購服務；全與光學設備及儀器，眼鏡，單

目鏡，太陽眼鏡，眼鏡盒，眼鏡框，鏡片，望遠鏡；鏡片用盒及支架；全為眼鏡用的部件及配件
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有關；與上述產品有關的出入口代理；替他人作推銷；於企業管理的諮詢，廣告服務；全屬第35

類。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118820 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色及綠色。

   Preto e verde.

[210] 編號 N.º : N/118821 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : WYNN RESORTS HOLDINGS, LLC

 地址 Endereço : 3131, Las Vegas Boulevard South, Las Vegas, Nevada 89109, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 提供食物和飲料服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，橙色及黃色。 

[210] 編號 N.º : N/118822 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/22

[730] 申請人 Requerente : Kracie Holdings, Ltd.

 地址 Endereço : No. 20-20, Kaigan 3-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações para remover a maquilhagem; preparações não medicinais para a limpeza da 

pele.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118823 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 酷遊天股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國臺灣115臺北市南港區八德路四段768巷5號3樓之1 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 安排旅遊；安排觀光旅遊；旅遊預約；旅行預約；安排航海旅遊；觀光旅遊；代辦出入國手續；

代售國內外運輸事業之客票；代預訂國內外運輸事業之客票；運輸工具預約；運輸預約；提供

旅遊資訊；導遊；提供登山嚮導服務；為旅遊預訂座位；為旅行目的提供行車指引。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118840 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 東會所（駿業街）有限公司

   CLUB EAST (TSUN YIP STREET) LIMITED

 地址 Endereço : 香港九龍旺角廣東道1163號中華漆廠大廈8樓

   8/F, China Paint Bldg, 1163 Canton Rd, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；預訂臨時住所；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；寄宿處；

寄宿處預訂；旅館預訂；酒吧服務；飯店；臨時住宿處出租；餐館；自助餐館；會議室出租；烹飪

設備出租。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118841 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 東會所（駿業街）有限公司

   CLUB EAST (TSUN YIP STREET) LIMITED

 地址 Endereço : 中國香港九龍旺角廣東道1163號中華漆廠大廈8樓

   8/F, China Paint Bldg, 1163 Canton Rd, Mongkok, Kowloon, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所代理（旅館、供膳寄宿處）；預訂臨時住所；備辦宴席；咖啡館；自助餐廳；餐廳；寄宿處；

寄宿處預訂；旅館預訂；酒吧服務；飯店；臨時住宿處出租；餐館；自助餐館；會議室出租；烹飪

設備出租。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118846 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 廣東聯塑科技實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區龍洲路龍江段聯塑工業村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用具

及儀器，處理、開關、傳送、積累、調節或控制電的儀器和器具，錄製、通訊、重放聲音和形象的

器具，磁性數據載體，錄音盤，自動售貨器和投幣啟動裝置的機械結構，現金收入記錄機，計算

機器，數據處理裝置和計算機，滅火器械。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118847 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 廣東聯塑科技實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區龍洲路龍江段聯塑工業村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : 不屬別類的紙、紙板及其製品，印刷品，裝訂用品，照片，文具用品，文具或家庭用黏合劑，美

術用品，畫筆，打字機和辦公用品（傢俱除外），教育或教學用品（儀器除外），包裝用塑料物品

（不屬別類的），印刷鉛字，印版。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118848 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 廣東聯塑科技實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區龍洲路龍江段聯塑工業村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理，辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118849 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 廣東聯塑科技實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區龍洲路龍江段聯塑工業村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : 保險，金融，貨幣事務，不動產事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118850 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 廣東聯塑科技實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區龍洲路龍江段聯塑工業村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築，修理，安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118851 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 廣東聯塑科技實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區龍洲路龍江段聯塑工業村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : 電信。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118852 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 廣東聯塑科技實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區龍洲路龍江段聯塑工業村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸，商品包裝和貯藏，旅行安排。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118853 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 廣東聯塑科技實業有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣東省佛山市順德區龍洲路龍江段聯塑工業村 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 科學技術服務和與之相關的研究與設計服務，工業分析與研究，計算機硬件與軟件的設計與開

發。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118860 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 金田食品有限公司

   KAM TIN FOOD LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界元朗龍田村55號

   No. 55 Lung Tin Tsuen, Yuen Long, NT, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 海藻【調味品】；穀粉食品麵糰；意大利麵條；杏仁糊；咖啡調味用香料【香料】；食用芳香劑；

調味料；保存食品用鹽；麵包乾；曲奇餅乾；餅乾；麥芽餅乾；鬆餅；可可；咖啡；蛋糕；焦糖【糖

果】；咖哩【香料】；穀類調製品；口香糖；茶；巧克力；杏仁糖；丁香【香料】；調味品；甜點；冰

淇淋；麵粉；穀粉食品；軟糖【糖果】；糖；蛋糕用非香精油調味香料【香料】；烹飪用葡萄糖；

蕃茄醬【調味醬】；加奶可可飲料；加奶咖啡飲料；加奶巧克力飲料；馬卡龍【糕點】；通心麵；

麵包；麥芽糖；食用糖蜜；糖漿；製糖果用薄荷；蜂蜜；麵條；派餅；三明治；糖果錠【糖果】；糕

點；披薩；馬鈴薯粉；布丁；甘草糖【糖果】；米；調味醬【調味品】；花生糖；非香精油食品調味

香料；飲料用非香精油調味香料【香料】；啤酒醋；咖啡飲料；可可飲料；巧克力飲料；代用咖

啡；糖果；食用麥芽精；食用蜂膠；非醫用蜂王漿；壽司；醬油；冰茶；茶葉飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118861 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 金田食品有限公司

   KAM TIN FOOD LIMITED
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 地址 Endereço : 香港新界元朗龍田村55號

   No. 55 Lung Tin Tsuen, Yuen Long, NT, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 不含酒精濃縮果汁；啤酒；薑汁啤酒；乳清飲料；製飲料配料；製飲料香精；果汁；製飲料用糖漿

製劑；水【飲料】；檸檬水；檸檬糖漿製劑；製烈性酒配料；杏仁糖漿；水果冰沙【飲料】；不含酒

精之飲料；杏仁漿【飲料】；發泡飲料用錠劑；發泡飲料粉；汽水；不含酒精之雞尾酒飲料；不含

酒精水果飲料；不含酒精之蘋果汁；以蜂蜜為主之不含酒精飲料；水果冰沙飲料；不含酒精之蘆

薈飲料；以啤酒為主之雞尾酒飲料。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118862 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 金田食品有限公司

   KAM TIN FOOD LIMITED

 地址 Endereço : 香港新界元朗龍田村55號

   No. 55 Lung Tin Tsuen, Yuen Long, NT, Hong Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 企業管理協助；戶外廣告；代理進出口服務；樣品分發；市場研究；廣告宣傳；公關；廣告代理；

市場調查；為他人提供促銷活動；為其他企業採購商品及服務；為零售目的在通訊媒體上展示

商品；為消費者提供商品資訊及購物建議服務；對購物訂單提供行政處理；為他人授權之商品

及服務提供商業管理；協助企業對外採購服務；市場行銷；藥品、獸醫用藥、衛生製劑及醫療用

補助品的零售或批發服務；提供商業和企業聯繫資訊；營建計劃之商業專案管理服務；為商品

及服務之買方和賣方提供線上市集。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118866 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : Molinari Italia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Carlo Linneo, 8, I-00197 Roma, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cerveja); essências alcoólicas; extractos alcoólicos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha e cinzenta tal como representado na figura.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/07/08 015626071 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118867 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : Molinari Italia S.p.A.

 地址 Endereço : Via Carlo Linneo, 8, I-00197 Roma, Italia

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cerveja); essências alcoólicas; extractos alcoólicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores vermelha, cinzenta, verde e preta tal como representado na figura.

[300] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2016/07/08 015626138 歐洲聯盟 União Europeia

[210] 編號 N.º : N/118870 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 丁秉正 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市鯉城區園石巷3號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 血腸；食用水生植物提取物；水果罐頭；水果片；醃製蔬菜；蛋；牛乳製品；幹食用菌；豆腐製

品；食用燕窩；魚翅；以果蔬為主的零食小吃；食用油；果凍；加工過的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118871 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 丁秉正 

 地址 Endereço : 中國福建省泉州市鯉城區園石巷3號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 住所（旅館、供膳寄宿處）；備辦宴席；咖啡館；餐廳；快餐館；自助餐廳；飯店；流動飲食供應；

提供野營場地設施；旅館預訂；茶館；養老院；日間托兒所（看孩子）；動物寄養；出租椅子、桌

子、桌布和玻璃器皿。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118872 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育、學校、幼稚園、學校教育服務、培訓、實際培訓提供培訓、組織和安排教育、文化、娛樂等

活動；娛樂；出版服務、書籍出版、電子書籍和雜誌的線上出版；文體活動、文娛、體育活動的

服務、攝影報導、攝影、錄影帶錄製、微縮攝影、文稿撰寫、影片製作、音樂製作、提供線上音樂

（非下載）、提供線上錄影（非下載）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118873 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 教育、學校、幼稚園、學校教育服務、培訓、實際培訓提供培訓、組織和安排教育、文化、娛樂等

活動；娛樂；出版服務、書籍出版、電子書籍和雜誌的線上出版；文體活動、文娛、體育活動的

服務、攝影報導、攝影、錄影帶錄製、微縮攝影、文稿撰寫、影片製作、音樂製作、提供線上音樂

（非下載）、提供線上錄影（非下載）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118874 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 科學、航海、測量、攝影、電影、光學、衡具、量具、信號、檢驗（監督）、救護（營救）和教學用裝

置及儀器；處理、開關、轉換、積累、調節或控制電的裝置和儀器；錄製、傳送、重放聲音或影像

的裝置；磁性數據載體，錄音盤；光盤，DV D盤和其他數字存儲媒介；投幣啟動裝置的機械結

構；收銀機，計算機器，數據處理裝置，計算機；計算機軟件；滅火設備；眼鏡，眼鏡鏈，眼鏡掛

繩，夾鼻眼鏡掛繩，矯正透鏡（光學），眼鏡套，眼鏡片，眼鏡框，眼鏡架，眼鏡，夾鼻眼鏡，隱形

眼鏡，隱形眼鏡盒，眼鏡盒，太陽鏡，3D眼鏡，擦眼鏡布。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118875 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒、薑汁淡啤酒、薑汁啤酒、麥芽啤酒、製啤酒用麥芽汁、製啤酒用蛇麻子汁、麥芽汁（發酵

後成啤酒）、無酒精果汁、無酒精果汁飲料、不含酒精的果汁飲料、乳清飲料、水（飲料）、鋰鹽

礦水、礦泉水（飲料）、賽爾茲爾礦泉水、礦泉水和充氣水、餐用礦泉水、葡萄汁、檸檬水、蔬

菜汁（飲料）、葡萄汁（未發酵的）、蘇打水、水果飲料及果汁、果汁飲料（飲料）、果汁冰水（飲

料）、番茄汁（飲料）、無酒精飲料、杏仁乳（飲料）、杏仁牛奶（飲料）、汽水、菝葜（無酒精飲

料）、不含酒精的開胃酒、無酒精水果混合飲料、果茶（不含酒精）（非茶為主）、水果飲料（不

含酒精）、等滲飲料、花生牛乳（無酒精飲料）、花生乳（無酒精飲料）、蘋果酒（非酒精）以及

其他不含酒精的飲料、可樂、酸梅湯、綠豆飲料、乳酸飲料（果製品、非奶）、果子粉（製飲料用

製劑）、果子晶（製飲料用製劑）、蒸餾水（飲料）、飲用蒸餾水、純淨水（飲料）、耐酸飲料、植

物飲料、豆類飲料、薑汁飲料、烏梅濃汁（不含酒精）、糖漿及其他供飲料用的製劑、清熱飲料

（非藥用）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118876 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 上光劑，上光蠟，上光蠟（汽車自行車），上藍劑（洗衣用），乳液，乾性活膚面膜粉，乾洗劑，亮

光及研磨用製劑，亮光唇膏，亮光蠟，亮光蠟（汽車及器具用），亮色化學品（洗衣用），人用化

妝品，人造香料，人體用清潔劑，使亞麻布發香用香粉，保濕液，保濕霜，保護及美化皮膚去角

質霜，保護皮膚劑，保護皮膚產品，修甲產品，修護精華液，修面劑，修顏霜，個人用除臭劑，

個人護理化工產品，個人除臭劑，假指甲，假牙擦光劑，假牙清洗劑，假甲片，假睫毛，假睫毛

黏膠，假髮黏合劑，假髮黏貼劑，健胸油，健胸霜，光滑劑（上漿），八角茴香香精，再生髮護
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理液，冬青油，冷氣機清洗劑，冷霜，刮面石（收歛劑），刮鬍水，剃鬚後用液，剃鬚皂，動物化

妝品，動物用化妝品，化妝劑，化妝品，化妝品清洗劑，化妝染料，化妝棉，化妝水，化妝洗液，

化妝用礦脂，化妝用品，化妝用收斂劑，化妝用杏仁乳，化妝用棉條，化妝用棉絨，化妝用油，

化妝用油脂，化妝用漂白劑（脫色劑），化妝用潤髮脂，化妝用石油凍膠，化妝用黏合劑，化妝

用裝飾變色劑，化妝用過氧化氫，化妝用雪花膏，化妝筆，化妝粉，化妝護膚品，化妝香粉，卸

妝乳液，卸妝液，卸妝用品，卸甲水，去斑霜，去污劑，去污液，去污粉，去污膏，去油劑，去漆

劑，去漬水，去漬製劑，去痘品，去痱水，去皺霜，去色劑，去蠟水，去角質膏，去角質霜，去頭

皮洗髮露，去顏料製劑，口氣清新劑，口氣清新噴灑劑，口紅，口腔清香劑，口腔護理品（非醫

藥用），合成精油，合成香料，合成香精，含氧化妝品，含氧噴面水，含氧洗髮水，含氧皮膚清

潔品，含氧護膚品，含氧護髮素，含醚香料，唇彩，唇油，唇線筆，唇膏，啫喱水（頭髮用品），

啫喱膏（頭髮用品），器具亮光水，器具亮光粉，器具亮光蠟，噴面水，噴髮劑，噴髮膠，地板亮

光水，地板亮光粉，地板亮光蠟，地板蠟，地板起蠟水，地板防滑液，地板防滑蠟，地毯清洗劑，

地蠟清除劑（刷淨劑），均衡啫喱（頭髮用品），增白霜，天然精油，天然花精，天然香料，天然

香精，天芥菜精，太陽油，夾克油，嬰兒油，嬰兒護膚品，定型啫喱（頭髮用品），定型噴霧（頭

髮用品），定型水（頭髮用品），定型膏（頭髮用品），傢俱及廚房清潔劑，傢俱和地板用拋光

劑，家庭洗衣用亮色化學品（洗衣），家用增亮化學製品（顏料）（洗衣用），家用抗靜電劑，家

用除垢劑，家用靜電防止劑，寵物用化妝品，寵物用洗毛水，寵物用香波，工業用香料，帶香味

的水，帶香味的水（人體用），廁所清潔劑，廁所防臭丸，廚房清潔劑，廚房除油劑，彩妝用品，

彩油膠，微循環去斑美容液，微血管細胞面膜，手修護霜，手霜，抑菌洗手劑，抑菌洗手液，抑

菌護手膜，抗皺眼霜，拋光乳膏，拋光用矽藻石，拋光用紙，拋光蠟，拋光製劑，拋光鐵丹，拼花

地板蠟，指甲保養油，指甲保養液，指甲擦光劑，指甲油，指甲營養油，指甲護劑，按摩油，按摩

膏，按摩霜，揮發堿（氨水）（去污劑），揮發堿（氨）（去垢劑），摩絲（頭髮用品），擋風玻璃清

洗劑，擦亮劑，擦亮用劑，擦亮紙（浸擦亮劑），擦亮製劑，擦洗溶液，擦銀器的粉末，擦銅水，

擦鞋膏，收毛孔活膚分解色素霜，收毛孔活膚霜，收緊水份面霜，收縮水，整髮液，日霜，明礬石

（收歛劑），晚霜，暖腳霜，暗瘡收毛孔面膜，暗瘡膏（非醫藥用），暗瘡護理用品（非醫藥用），

曲髮液，杉木香精油，杏仁油，杏仁肥皂，杯碟清潔劑，枸櫞香精油，染睫毛油，染髮劑，染髮定

色劑，染髮用品，染髮用雙氧乳，染髮膏，柔軟面膜，柔順劑，梳妝用品，梳妝用油，梳妝用滑石

粉，梳妝用顏料，棉絨（化妝用），植物葉子發光劑，機器清洗劑，機器清洗增強劑，檀香油，檸

檬油，檸檬香精油，次氯酸鉀，毛髮捲曲劑，毛髮脫色劑，氨水（揮發性堿）（去垢劑），水份面

膜，水分保養劑，水果擦亮劑，水果香精，汗足皂，汽車上光劑，汽車亮光水，汽車亮光粉，汽車

亮光蠟，沐浴乳，沐浴液，沐浴用品，沐浴精，沐浴露，油性活膚面膜粉，泡沫髮膠，洗手劑，洗

手液，洗手皂液，洗手膏，洗手露，洗擦（去污）及研磨用製劑，洗滌上光粉，洗滌劑，洗滌劑（不

含藥），洗滌用化妝品，洗滌用皂樹皮，洗潔精，洗澡用化妝品，洗牙用製劑，洗甲水，洗蠟水，

洗衣上光劑，洗衣上藍劑，洗衣劑，洗衣浸泡劑，洗衣液，洗衣球，洗衣產品，洗衣用上藍劑，洗

衣用去漬劑，洗衣用擦亮劑，洗衣用柔順劑，洗衣用清潔劑，洗衣用清潔物品，洗衣用漂白劑，

洗衣用漿粉，洗衣用澱粉，洗衣用皂油，洗衣用研磨劑，洗衣用蠟，洗衣粉，洗衣膏，洗衣蠟，洗

面乳，洗面皂，洗面膏，洗頭水，洗頭水精油，洗髮乳，洗髮劑，洗髮水，洗髮液，洗髮用劑，洗髮

粉，洗髮精，洗髮膏，洗髮露，活化收毛孔收油面膜，活化敏感洗面霜（不含藥），活化洗面霜，

活細胞日霜，活細胞晚霜，活細胞眼霜，活細胞頸霜，活膚分解色素水，活膚分解色素霜，活膚

特強分解色素按摩霜，活膚磨色素粉，浮石，浴室清潔劑，浴室精油，浴油，浴液，浴鹽，浸化妝

品用的衛生紙，浸化妝品的衛生紙，浸化妝水的薄紙，浸洗衣服製劑，浸清潔劑的清潔布，消毒

棉（化妝用品），消毒皂，液晶螢幕清潔劑，淋浴露，淨化漿液，淨化精華乳液，淨化肌膚泡沫

霜，淨白光彩霜，深層清潔啫喱，深層清除劑，深層潔膚劑，深層潔膚用品，深層潔膚霜，清潔用

啫喱，消毒肥皂，清洗劑，清洗廢舊管道用製劑，清洗用洗滌堿，清洗用火山灰，清潔假牙用製

劑，清潔劑，清潔劑（化妝品），清潔去漬用濕紙巾，清潔及研磨用製劑，清潔啫喱，清潔噴霧，

清潔奶，清潔用啫喱，清潔用油，清潔用火山灰，清潔用白堊，清潔用粉未，清潔用護膚露，清潔

皂，清潔皮膚產品，清潔粉末，清潔精，清潔製劑，清潔霜，清爽劑，減肥油（非藥用），減肥用

化妝品，減肥用化妝品（非藥用），減肥粉劑（非藥用），減肥霜（非藥用），溫泉泡劑，滋潤潔

膚劑，滋潤精華乳液，滋養眼霜，滋養霜，漂漬劑，漂潔劑，漂白劑（洗衣用），漂白水，漂白堿，

漂白蘇打，漂白霜，漂白鹽，漂粉，漱口水，潔廁劑，潔廁液，潔手啫喱，潔膚乳，潔膚乳霜，潔膚
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品，潔膚液，潔膚粉末，潔膚膏，潔膚霜，潔膚露，潔面乳，潔面泥（無香料），潔齒劑，潤（護）膚

凝膠，潤唇油，潤唇膏，潤手膏，潤手霜，潤指液，潤膚乳液，潤膚水，潤膚油，潤膚液，潤膚膏，

潤膚霜，潤膚露，潤臉劑，潤足霜，潤髮乳，潤髮噴霧，潤髮膏，潤髮露，潤鬚蠟，濕粉，清潔去漬

用濕紙巾（含清潔及去漬劑），烏髮乳，焗油劑（美髮用品），焗油膏（美髮用品），無磷衣領潔

淨劑，熏香製劑（香料），薰蒸製劑（香料），熏衣草香水，熏衣草香油，熏香油，燙睫毛液，燙髮

中和劑，燙髮劑，燙髮液，營養活膚露，營養面膜，爽膚水，爽膚水（露），爽身粉，牆紙洗滌劑，

牙用拋光劑，牙用漂白凝膠，牙粉，牙膏，牙膏及洗牙用製劑，牙膏及清潔製劑，牙齒護理用品

（非醫藥用），玫瑰油，玻璃擦淨劑，玻璃水，玻璃清潔劑，玻璃砂布，玻璃砂紙，珍珠膏，珍珠

霜，琥珀（香水），生髮水，生髮油，用於清潔和除塵的罐裝壓縮空氣，畫眉鉛筆，痱子水（非藥

用），痱子粉（非藥用），白堊粉，百花香（香料），皂粉，皮膚增白乳膏，皮膚增白乳霜，皮膚增

白霜，皮膚清洗粉末，皮膚清潔用劑，皮膚清潔露，皮草保護劑，皮革保護劑（上光），皮革油，

皮革洗滌劑，皮革清潔劑，皮革漂白製劑，皮革用蠟，皮革膏，皮革蠟，皮革防腐劑（拋光劑），

皮鞋亮光劑，盥洗室洗滌乳液，盥洗室用洗滌乳劑，直髮膏，省斑面膜，眉毛化妝品，眉筆，眼

影膏，眼影霜，眼線液，眼線筆，眼膜，眼部保養品（非醫藥用），眼部啫喱，眼部精華素（非醫

藥用），眼部護理用品（非醫藥用），眼霜，睫毛用化妝製劑，睫毛用物料（化妝品），睫毛筆，

睫毛膏，砂布，砂布（磨擦用布），砂紙，研磨劑，研磨用材料及其製劑，研磨膏，碳化矽（研磨

料），磨光用石頭，磨光石，磨光製劑，磨刀皮帶用軟膏，磨利製劑，磨剃鬚刀用軟膏，磨砂洗

面乳，磨砂膏，祭神用的香，科隆香水，粉刺霜，粉刺露，粉底（化妝品），粉條（化妝品），粉餅

（化妝品），精油，精華液（化妝品），精華素（化妝品），紡織品上光皂，紫羅酮（香水），細胞

收緊面膜，細胞毛孔修護液，細胞水份日霜，細胞水份晚霜，細胞水份活膚液，細胞水份眼霜，

織物柔軟劑（洗衣用），織物軟化劑（洗衣用），羊絨洗滌劑，美化皮膚產品，美容化妝品，美容

用貼布式面膜，美容用面膜，美容護膚用品，美容護髮用品，美容面膜，美容面膜化妝品，美甲

用品，美白化妝水，美白換膚產品，美白漿，美白發光霜，美白粉，美白精華乳液，美白膏霜，美

白補濕面膜，美白補濕面霜，美白角質沐浴乳，美白護膚乳，美白護膚品，美白護膚霜，美白霜，

美白露，美白面膜，美身霜，美體膜，美髮用品，美髮護理品，美齒用品，肌膚精華液（非醫藥

用），肌膚護理產品（非醫藥用），肥皀，肥皂（塊），胭脂，脫毛劑，脫毛膏，脫毛製劑，脫脂用

松節油，脫髮劑，腳部護理用品（非醫藥用），膏霜，自行車上光蠟，芬芳袋（乾花瓣與香料的混

合物），花精（香料），花露水，花香料原料，芳香劑，芳香劑（香精油），茉莉油，茶浴包，草莓

滋養潤膚霜，萜烯烴（芳香油），蔬果洗潔液，薄荷油（芳香油），薰衣草香水，薰衣草香油，藥

皂，蘇打堿液，蛋糕調味香料（香精油），衣物柔順劑，裁縫用蠟，裝飾甲面用品，製香料香水用

油，解色素面膜，護唇油，護唇膏，護唇霜，護手膏，護手霜，護理液，護眼凝膠，護眼液，護眼

霜，護膚乳，護膚凝膠，護膚品，護膚油，護膚洗面乳，護膚液，護膚清潔用品，護膚用劑，護膚

用化妝劑，護膚用潤髮脂，護膚精華膏，護膚精華霜，護膚膏，護膚霜，護膚面膜，護膚面霜，護

領膜，護髮乳，護髮劑，護髮定型乳劑，護髮水，護髮油，護髮液，護髮素，護髮霜，豐胸乳液，

豐胸粉劑，負離子膏，貼甲膠水，起漬水，超氧化物歧化酵素潤膚蜜，足修護霜，足部清潔液，身

體乳液，身體按摩用香油，身體滋潤霜，身體用美白補濕產品，車用冷氣清洗劑，車用去漬及研

磨用製劑，車用擦亮劑，車用水箱清洗劑，車用清潔劑，車用玻璃清潔劑，軟化劑（洗衣用），軟

化肌膚水，軟化肌膚面膜，透明唇膏，通渠劑，造型啫喱（頭髮用），造型噴霧（頭髮用），造型

泡沫（頭髮用），造型泥（頭髮用），造型髮膠（頭髮用），酵素入浴劑，醚香料，金剛砂，金剛砂

（研磨用），金屬清潔劑，金屬碳化矽（研磨料），金鋼鋁（研磨料），鋁漬清除劑，防敏感保濕

護膚液（非醫藥用），防敏感潔膚產品（非醫藥用），防敏水份細胞液（非醫藥用），防敏霜（非

醫藥用），防曬乳液，防曬劑，防曬劑（化妝品），防曬水份霜，防曬油，防曬產品，防曬霜，防曬

露，防汗劑（化妝品），防汗肥皂，防皺膏，防皺霜，防脫髮洗髮露，防衰老營養油（非醫藥用），

防裂滋潤用品（非醫藥用），除指甲油製劑，除汗毛用蠟，除汗肥皂，除油劑，除皺霜，除臭肥

皂，除蠟用松節油，除銹製劑，雙氧奶（化妝品），雪花膏（化妝品），電器表面清潔劑，電話清

潔劑，電髮水，非生產操作和醫用的去垢劑，非生產過程中用的脫脂劑，非藥用漱口劑，非醫用

沐浴鹽，非醫用漱口劑，非醫用漱口水，面膜，面膜粉，面部清潔液，面霜，面霜（化妝品），鞋匠

用蠟，鞋擦亮劑，鞋油，鞋線蠟，鞋蠟，預防雀斑面膜（非醫藥用），頭髮噴霧，頭髮定型霧絲，

頭髮用化妝品，頭髮護理劑（非醫藥用），頭髮護理用品（非醫藥用），頸膜，頸霜，飲料用香料

（香精油），飲料用香精（香精油），香，香料，香料（化妝品），香料用薄荷，香料精油，香木，
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香檸檬油，香水，香水精，香水香料，香油，香皂，香皂香精，香精，香精油，香草醇，香薰，香薰

精油，香體露，骨膠原面膜，骨膠眼霜，體香劑，髮型護理產品，髮尾油，髮彩，髮水，髮油，髮

膜，髮膠，髮蠟，髮霜，鬍鬚染料，鬍鬚用蠟，麝香（香料），麻布熏香束，黃樟油精，空氣芳香

劑，車用香座（車用芳香劑）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118877 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥用三氯甲烷，三碘甲烷，中國人參製品，中式營養食品（藥用），中式營養飲品（藥用），中式

醫藥營養品，中樞神經系統用藥，中樞神經系統用藥劑，草藥，中草藥膏，中草藥藥油，中草藥

製成品，中藥成藥，中藥成藥口服液，中藥成藥沖劑，中藥成藥膏布，中藥散，中藥材湯包，中藥

沐浴露，中藥油，中藥眼滴劑，中藥藥材，中藥藥膏，中藥藥酒，中藥製劑，中藥製粉，中藥貼，

中藥酒製劑，中藥飲片，藥用乳糖，乳脂，乾癬藥劑，乾製藥用菌，人參，人參製品（口服液），人

參製品（片劑），人參製品（粉劑），人參製品（顆粒劑），人參靈芝孢子粉（藥用食品），人工授

精用精液，人用中藥製劑，人用和獸用微量元素製劑，人用局部性抗黴菌藥品，人用微量元素製

劑，人用殺菌劑，人用生物製劑（醫用），人用疫苗，人用荷爾蒙，人用藥，人用藥品，人用藥油，人

用防蚊液，人用驅蚊貼片，代用血漿，以礦物質為主的健康食品補充劑，以維他命為主的健康

食品補充劑，伽瑪血球蛋白製劑，便秘舒緩劑，保健茶包（中草藥），假牙用瓷料，假牙黏合劑，

假牙黏膠劑，健康營養食品（醫藥用），健康補品（中草藥），健康食品添加劑（醫用），健神經

劑，催生劑，傷風感冒製劑，傷風油，免疫試驗用藥品，免疫調節藥劑，內服中成藥品，內服保健

藥丸（醫用），內服及外用藥酒，冰箱用吸味包，冰箱除臭劑（去味劑），凍傷用藥劑，凍傷用藥

膏，凍瘡製劑，出牙劑，分析及醫學用稀釋藥劑，利尿劑，助消化之胰島激素補充劑，動物用含

藥性洗滌劑，動物用殺菌劑，動物用消毒劑，動物用藥品，動物用衛生製劑，動物用防寄生蟲套

圈，動物用防寄生蟲頸圈，動物蹄用膠合劑，動物蹄用膠黏劑，包紥繃帶，包紮傷口用繃帶，化

學原料藥，化學盥洗室用消毒劑，化學藥物製劑，化學避孕劑，化學驅蟲驅蚊劑，北美黃連鹼，

卵磷脂粉（藥用），卵磷脂顆粒（藥用），去濕茶，去頭皮屑的藥物製劑，參花消渴茶，參茸，參

茸製品，靈芝孢子粉（醫用），口服用胎盤素膠囊（醫用），口服疫苗（醫用），口服藥液，口瘡及

飛滋治療蜜劑，口腔止痛劑，口腔消炎劑，古拉爾氏水（稀次醋酸鉛溶液），可卡因，可調節血脂

藥，各類男女催情醫藥，吊膿膏，含汞藥劑，含礦物質之營養補充品，含維他命之營養補充品，

含蛋白質之營養添加劑（藥用），含蛋白質之營養粉（藥用），含蛋白質乳劑（藥用），含酵母菌

之樟芝營養補充劑（藥用），含長白山人參成份的醫用營養食品，含鴉片製劑，吸收式失禁用尿

布褲，咳嗽糖漿（藥用），咳嗽藥糖（藥用），哺乳用墊，唾液刺激藥品，喘咳膏，嗅鹽，器官治

療劑，土壤消毒劑，土壤消毒製劑，痤瘡藥劑，培養細菌用的溶劑，培養細菌用肉湯，填塞牙孔

用料，填塞牙模用料，填牙材料，外傷藥用棉，外用中藥止痛噴劑，外用擦劑（醫用），外用藥

油，外用藥物，外用藥膏，外科包紮物，外科和矯形用黏固劑，外科或整型外科用骨頭結合物，

外科手術用布（織物），外科手術用無菌布，外科手術用通氣膠布，外科敷料，外科用潤滑軟膏

（醫用），外科用紗布，外科用織物，外科用肩繃帶，外科移植物（活組織），大蒜油丸（醫用），

大蒜油粉（醫用），大蒜精膠囊（醫用），大豆異黃酮，天然卵磷脂（醫用），天然大蒜精（藥

用），天然營養補充劑（藥用），失禁吸收襯褲，失禁用尿布，失禁用尿褲，女性衛生巾，女性衛

生用品，婦女陰道灌洗藥劑，嬰兒乳粉，嬰兒奶粉，嬰兒用含乳麵粉，嬰兒米粉，嬰兒豆奶粉，

嬰兒食品，嬰兒食品罐頭，嬰兒食物，嬰兒麥粉，安眠藥，安神藥劑，小麥黑穗病化學處理劑，
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尼古丁減除劑（醫用），山藥粉（藥用），巴豆莖皮，幼蟲驅除劑，強心劑（醫用），微生物用營養

物質，心臟血管用藥，心臟顯影劑，心電圖描記器電極用化學導體，急救箱（備好藥的），感冒傷

風素（膠囊），感冒液，懷孕診斷用化學劑，懷孕診斷用化學製劑，成人紙尿褲，成人紙尿片，戒

煙助劑，戒煙口嚼藥錠，打蟲藥，抑制黴菌生長藥劑，抑菌護手膜（藥用），抗厭氧性藥品，抗嘔

劑，抗尿酸劑，抗帕金森症藥劑，抗心律不整劑，抗心律不整藥品，抗心絞痛劑，抗惡性腫瘤

劑，抗憂鬱藥劑，抗氧化營養補充劑，抗氧化藥劑，抗汗藥劑，抗潰瘍藥劑，抗濾過性病原體藥

劑，抗牙周病治療劑，抗生素，抗病毒藥劑，抗痙攣藥，抗痢疾藥劑，抗瘧疾藥劑，抗癌劑，抗癲

癇藥，抗癲癇藥劑，抗組織胺藥劑，抗結核病藥劑，抗菌素，抗血液栓塞劑，抗過敏藥劑，抗隱

花植物製劑，抗風濕病圈環（醫用），抗高血壓藥品，抗齲齒藥劑，拇囊炎襯墊，捕蒼蠅用黏膠，

捕蠅黏膠劑，排毒丸（醫用），排毒生肌膏（膏藥），排汗藥，控制皮膚色素之生理藥物，提神藥

劑，提高人體免疫力的的保健食品（醫用），搽劑，支氣管擴張劑（藥用），支氣管擴張製劑，放

射性藥品，放射線用造影劑（醫用），散劑（藥用），整腸劑，敷料紗布，敷藥用材料，斑蝥粉，月

經墊，月經帶，月經栓，月經用墊，月經用止血棉，月經短內褲，月經繃帶，月經衞生用品，月見草

油膠囊（藥用），杏仁、薄荷糖為主要原料製成的保健食品（醫用），枇杷汁（藥用），枇杷膏

（藥用），枇杷露（藥用），果寡糖漿（藥用），栓劑，棉球（醫用），棉花（醫用），棉花棒（醫

用），棒狀硫黃（消毒劑），植物纖維減肥片（藥用），樟腦丸，樟腦油（醫用），樟芝營養滋潤劑

（醫用），樟芝營養補充品（醫用），樟芝片（醫用），樟芝發酵液（醫用），樟芝粉末（醫用），樟

芝粒（醫用），樟芝精（醫用），樟芝膠囊（醫用），樟芝茶（醫用），樟芝錠（醫用），樟芝降血糖

（醫用），橡皮膏，止咳丸，止咳劑，止咳露，止汗劑（醫用），止瀉劑，止痙攣病藥，止痛劑，止痛

油，止痛膏，止痛藥，止痛製劑，止癢丸，止癢水，止血劑，止血散，止血栓，止血用藥劑，止血

藥，止血藥條，殺寄生蟲劑，殺寄生蟲藥，殺微生物劑，殺滅有害動物製劑，殺真菌劑，殺精子

劑，殺菌劑，殺菌啫喱，殺菌濕紙巾，殺菌用品，殺蟎劑，殺蟲劑，殺蟲噴霧劑，殺蟲產品，殺蟲

藥片，殺蟲藥粒，殺鼠劑，毒藥，毛髮促生劑，氣喘茶，氧氣浴盆，氨基酸溶液，水劑（藥用化學

製劑），汗足藥，汞軟膏，污物消毒劑，油劑（傷風油），油劑（清涼油），油劑（風濕油），治咳嗽

藥，治小麥枯萎病（黑穗病）的化學製劑，治氣喘藥，治燙傷油膏，治疣藥筆，治痔劑，治療中樞

神經異常製劑，治療乳癌之藥品，治療人類耳疾用藥品，治療便秘的藥物，治療凝血素元過低

之藥品，治療呼吸器官藥物，治療喉嚨不適之膠囊，治療官能性勃起障礙之藥品，治療心律不

整之藥劑，治療心臟血管疾病之藥劑，治療新陳代謝治劑，治療曬傷軟膏，治療淋浴用海水，治

療燒傷液劑紗布，治療燒傷液製劑，治療燒傷製劑，治療牙齒病藥劑，治療皮膚病之藥劑，治療

血管疾病用血漿補強對抗劑，治療身體痿症的中成藥，治療青春痘藥劑，治療頭皮藥劑，治療

風濕用環，治糖尿病藥劑，治花柳劑，治葡蚜用化學製劑，治藤蔓病化學藥劑，治遺尿劑，治頭

痛藥品，治頭痛藥條，治頭皮屑的藥劑，治風濕藥劑，治骨軟劑，泥敷劑，注射用胎盤素（醫

用），注射用葡萄糖（醫用），注射疫苗（醫用），洋參沖劑，洋地黃甘，洗浴藥劑，洗腎藥劑，浴

用氧氣，浴用治療劑，浴用泥漿，海洋生物鈣（藥用），海藻片（藥用），浸泡藥劑，浸藥液的薄

紙，浸藥液的衛生紙，浸製藥液，消化劑（藥用），消毒丸（膠囊）（藥用），消毒劑，消毒啫喱，

消毒棉，消毒水，消毒用品，消毒紙巾，消毒藥水，消滅有害動物製劑，消滅有害植物製劑，消炎

劑，消炎藥水，消炎製劑，消炎鎮痛劑，消炎鎮痛貼布，消痔丸，消肝丸（藥用），消腫膏，消除靜

脈腫脹劑，淋巴液製劑（藥用），淋巴球T細胞單株抗體（藥用），淨化劑，淨化製劑（藥用），深

海鮭魚油，清涼油（醫用），添加劑（醫用），清除橡皮膏溶劑，減肥用藥劑，減肥茶（醫用），減

肥藥，減肥降脂丸（藥用），溫泉水，滅幹朽真菌製劑，滅幼蟲劑，滅微生物劑，滅蠅劑，滅鼠

劑，滋補品（藥用），漂白粉（消毒），口劑（藥用），漱口水（藥用），潤腸通便的口服液（粉劑）

（藥用），潤腸通便的口服液（顆粒劑）（藥用），濃縮藥粉，濃縮蛋白質粉（藥用），濕疹藥劑，

瀉劑，瀉藥，灌腸劑，炭纖維移植活體素，醫療用烏頭鹼，醫用煙燻錠劑，煙精（殺蟲劑），無菌

試劑（醫療用），煎好的藥，燒傷治療藥劑，燙火藥品，營養滋補劑（藥用），營養片（藥用），營

養補充劑（藥用），營養補充品（藥用），營養補充膠囊（藥用），營養補劑（藥用），營養補助劑

（藥用），營養食品（藥用），營養食品補充物（藥用），片劑（藥用化學製劑），牙填料，牙填料

劑，牙根管治療劑，牙模用料，牙洞填充物，牙用光潔劑，牙用氟化藥物，牙用研磨粉，牙用黏合

劑，牙科光潔劑，牙科用印模材料，牙科用橡膠，牙科用汞化物，牙科用汞合金，牙科用研磨劑，

牙科用黏固粉，牙科用黏膠劑，牙科用藥，牙科用藥劑，牙科用貴重金屬合金，牙科用金汞合

金，牙科用麻醉劑，牙蠟，醫用造型蠟，牙醫製模用蠟，牙齒生長促進劑，牙齒黏膠劑，牙齒結石
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用藥劑，牛初乳片（藥用），牛痘疫苗，牛蠅驅除用油（藥用），牲畜用洗滌劑，狗用洗淨藥劑，

狗用洗滌劑，狗用洗滌液，狗用藥水，狗用驅蟲劑，狗用驅蟲藥，猴棗散（醫用），獸用化學製劑

（醫用），獸用氨基酸，獸用洗滌劑，獸用衛生用品，獸用衛生製劑（醫用），獸藥，獸醫用化學

製劑，獸醫用油脂，獸醫用洗液，獸醫用生物製劑，獸醫用藥，獸醫用製劑，獸醫用酶，獸醫用酶

製劑，玉屏風散（藥用），王漿（醫用），玫瑰花（藥用），珍珠層粉（藥用），珍珠粉（藥用），球

根牽牛製瀉藥，環境衛生用消毒劑，甘汞，甘油磷酸酯，甘草（藥用），甘香酒（藥物製劑），生

化藥品，生物藥品，生理用襯墊，生髮丸（藥用），生髮水（藥用），生髮精（藥用），生髮膏（藥

用），生髮藥水（藥用），礦物質營養補充品，礦物食品添加劑，祛風活絡油（藥油），神經安定

劑（藥用），神經強健劑（藥用），神經性頭痛藥品，穀類加工的副產品（醫用），空氣淨化劑，

空氣淨化製劑，竹醋液（醫用），節食或醫藥用澱粉，黏蠅紙，黏蠅膠，糖尿病人食用麵包，糖尿

病患者用之營養物（醫用），糜爛性毒劑，紅藥水，紅血球素，納豆膠囊，純中藥空氣殺菌劑，純

靈芝破壁孢子粉（醫用），細菌培養劑，細菌培養媒介，細菌毒藥，絆創膏（藥用），經皮輸給之

麻醉劑，綜合礦物質製劑，綜合維他命，綠藻片（藥用），綠藻粉（藥用），綠藻粒（藥用），綠藻

錠（藥用），維他命丸，維他命健康產品（營養補充品），維他命劑，維他命片，維他命膠囊，維

他命補充劑，維他命鈣片，維生素製劑，緊身內褲襯裡（衛生用），緩和便秘的藥物，縫合皮膚

傷口用膠布，縮子宮藥（醫用），醫用繃帶，繃敷材料（醫用），繃敷藥品，纖維減肥粉（醫用），

耳用滴劑（藥用），肉蓗蓉（藥用），肉食果蔬罐頭（嬰兒用），肌肉關節疼痛治痛功效的藥油，

肌肉鬆弛劑（藥用），肝炎檢驗試劑，肝臟保護藥劑，肝藥，肥皂樟腦搽劑，胃丸，胃乳（醫用），

胃藥，胎盤素膠囊（醫用），胎盤誘導藥（醫用），胡蘿蔔素（醫用），胰島素製劑（醫用），胺基

酸製劑（醫用），能吸附的填塞物，脈管擴大劑（醫用），脫脂棉，腎氣丹（醫用），腐蝕性筆，腦

保健品（醫用），腳戴除雞眼環，腳用止汗劑（醫用），腸胃中成藥品，腹膜滲析藥液，膏劑（藥

用），膏布（藥用），膏藥，膠囊（藥用），膠布，膠布石膏，膽汁排泄藥，臟器保存灌流液之人工

血液（醫用），臟器治療劑（醫用），臨床用脂質注射液（醫用），臨床試驗用製劑（醫用），興奮

劑（醫用），芥子敷劑紙，芥子泥敷劑，芥子膏藥，芥子膏藥紙，芥末膏藥，花旗參，花粉類營養

品（醫用），苦茶油丸（醫用），茶劑（藥用），茶包（藥用），草本製品（藥用），草藥茶（藥用），

草藥製品（藥用），荷爾蒙製劑（醫用），菇蕈多醣體膠囊（藥用），菇蕈菌絲體膠囊（藥用），菝

葜（醫用），葡萄籽精華素（藥用），蒽油（殺寄生蟲用），薄荷油（醫用），薄荷精（醫用），薄荷

腦（醫用），薄荷醇，薰香片（中草藥），藍藻（螺旋藻片）（藥用），藍藻片（藥用），藍藻粉（藥

用），藍藻粒（藥用），藍藻精（藥用），藍藻錠（藥用），藥品膠囊，藥散，藥材，藥水，藥油，藥

浴用海水，藥浸棗，藥片，藥物膠囊，藥物飲料，藥用乙醚，藥用乙醛，藥用乙醛（中醫藥藥酒），

藥用保健營養產品，藥用兒茶，藥用助消化劑，藥用化學製劑，藥用口服液，藥用口香糖，藥用

喉片，藥用喉糖，藥用噴劑，藥用大黃根，藥用小蘇打，藥用或醫用水劑，藥用或醫用片劑，藥用

或醫用膏劑，藥用或醫用貼劑，藥用或醫用酊劑，藥用搽劑，藥用木炭，藥用杏仁乳，藥用松節

油，藥用栓劑，藥用根塊植物，藥用桉樹，藥用桉樹腦，藥用棓酸，藥用植物，藥用植物根，藥用

植物飲品，藥用樹皮，藥用氧化鎂，藥用氨基酸，藥用水合氯醛，藥用沉澱泥，藥用消毒劑，藥用

溴，藥用營養品，藥用營養食品，藥用片劑，藥用牛奶酵素，藥用甘草粉，藥用甲醛，藥用的草藥

飲料，藥用皮膚膏，藥用真菌提取物，藥用硝酸氧鉍，藥用硫華，藥用碘，藥用碘化物，藥用竹醋

液，藥用糖，藥用糖果，藥用纖維素脂，藥用纖維素醚，藥用纖體健康食品，藥用膏劑，藥用膠，

藥用膠丸，藥用膠囊，藥用膠布，藥用膠棉，藥用芥末，藥用苛性鹼，藥用茶，藥用茶包，藥用草

藥，藥用草藥茶，藥用蛇麻子浸膏，藥用蛇麻腺，藥用補身食品，藥用護膚劑，藥用軟膏，藥用鄰

甲氧基苯酚，藥用酒，藥用酒石乳劑，藥用酯，藥用酵素，藥用酸，藥用醋酸乳，藥用醋酸鹽，藥

用針劑，藥用鈉鹽，藥用鉍製劑，藥用錠劑，藥用鎮靜油，藥用食品，藥用飲料，藥用香料，藥用

魚粉，藥用鷄精，藥用鹼性碘化物，藥用麥角，藥用麵粉，藥用龍膽，藥粉，藥膏，藥膏藥品，藥

膠囊，藥茶，藥草，藥草製品，藥製糖果，藥製糖果（醫用），藥貼，藥貼膠布，藥酒，蘆薈（醫

用），蟲草精（醫用），蚊怕水，蚊香，蛋白牛奶（營養補充劑），蛋白質之營養添加劑（醫用），

蛋白質營養補充品（醫用），蛋白質片（醫用），蛋白質粉（醫用），蜂王精（醫用），蜂皇漿（醫

用），蜂膠（醫用），蜂蜜（醫用），蟲草精華（醫用），蟲草膠囊（醫用），血液製品（醫用），血

清，血清療法用藥劑，血清醫療藥劑，血漿，血球蛋白注射劑（醫用），血管收縮劑（醫用），血紅

蛋白，血紅蛋白元，血色蛋白元，衛生墊，衛生女褲，衛生栓，衛生棉，衛生棉墊，衛生棉條，衛生

止血棉塞，衛生毛巾帶（毛巾），衛生消毒劑，衛生球，衛生用品及藥品，衛生短內褲，衛生緊身
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內褲，衛生繃帶，衛生藥品，衛生襯褲，衛生護墊，衣服和紡織品用除臭劑，補健藥，補充營養品

（藥用），補充營養飲料（藥用），補劑（藥用），補品（藥用），補牙材料，補牙材料牙燭，補腎

丸，補藥（醫用），補藥（藥），補血丸（醫用），補血劑（醫用），製微生物用培養物（醫用），複

合氨基酸片（醫用），複合維生素B片，複合維生素C片，西洋參製品，西藥，西藥之原料藥，西

藥劑，西藥品，西藥藥丸，西藥藥膏布，解毒丸（醫用），解毒片（醫用），解熱劑，解熱藥劑，解

熱退燒劑，調節血壓的茶葉製品（醫用），調經丸，護墊，護膚藥劑，貼劑（藥用化學製劑），貼

劑（醫用），賴氨酸鹽（醫用），贅瘤預防劑（醫用），超音波診斷用傳導液，跌打擦劑，跌打膏

藥，跌打藥丸，跌打藥油，跌打酒，跌打酒（藥用），跌打風濕膏（膏藥），輕便藥箱（已裝藥

的），輕瀉劑，農藥，退燒藥，通便劑，通氣膠布，造血劑，避孕栓劑，避孕藥，酸痛跌打損傷敷

藥，醫學用試管內診斷劑，醫用X光造影劑，醫用三碘甲烷，醫用佐藥，醫用健康營養食品，醫用

催乾劑，醫用冷敷貼布，醫用凝膠，醫用化學製劑，醫用南美牛奶菜的幹皮，醫用卵磷脂，醫用

去垢劑，醫用及獸醫用細菌學研究製劑，醫用及獸醫用細菌製劑，醫用口服液，醫用口服藥品，

醫用口香糖，醫用同位素，醫用喹啉，醫用填料，醫用奎寧，醫用安果斯都拉樹皮，醫用微生物

培養劑，醫用或獸醫用化學試劑，醫用或獸醫用微生物培養基，醫用或獸醫用微生物培養體，醫

用或獸醫用微生物製劑，醫用手鐲，醫用指環，醫用放射性物質，醫用敷料，醫用栓劑，醫用棉，

醫用棉絨，醫用樟腦，醫用樟腦油，醫用橡皮膏，醫用檢查用水溶性潤膚凍膏，醫用止痛製劑，

醫用氣體，醫用氧，醫用水蛭，醫用油，醫用油脂，醫用浴劑，醫用浸液，醫用淋浴鹽，醫用減肥

茶，醫用漱口劑，醫用漱口水，醫用潤髮脂，醫用澱粉酶，醫用激素，醫用煙藥草，醫用無煙草香

煙，醫用無煙葉香煙，醫用煙燻草藥，醫用煙草藥，醫用薰蒸製劑，醫用營養品，醫用營養添加

劑，醫用營養物品，醫用營養補充品，醫用營養食品，醫用營養食物，醫用營養飲料，醫用牙用

光潔劑，醫用甘油，醫用生物製劑，醫用生物鹼，醫用發酵乳劑，醫用白朊製劑，醫用白朊食品，

醫用眼罩，醫用破斧木，醫用碘酊，醫用礦泉水，醫用糖果，醫用糖漿，醫用繃帶，醫用膠，醫用

膠布，醫用膠帶，醫用芥子油，醫用芥末軟膏，醫用苦木藥，醫用茴香，醫用葡萄糖，醫用蓖麻

油，醫用薄荷，醫用藤黃，醫用藥丸，醫用藥油，醫用藥物，醫用藥膏，醫用藥草，醫用蛋白質，醫

用血，醫用衛生製劑，醫用製藥，醫用角叉菜，醫用診斷劑，醫用診斷製劑，醫用過氧化氫，醫用

酒石，醫用酒精，醫用酚（苯），醫用酵素，醫用酶，醫用酶製劑，醫用金雞納樹皮，醫用針劑，醫

用鉀鹽，醫用鐳，醫用陀螺狀羯布羅香油（香膏），醫用雜酚油，醫用電解質製劑，醫用頭痛藥

品，醫用頭髮增長劑，醫用食慾抑制劑，醫用食物營養製劑，醫用食用營養製劑，醫用飼料添加

劑，醫用香煙，醫用香膏，醫用骨筋藥丸，醫用鹽，醫用麝香草酚，醫用麥乳精飲料，醫用鼴鼠

皮，醫用X光造影劑，醫療用凝膠，醫療用口腔洗淨劑，醫療用古柯鹼，醫療用塞藥，醫療用微生

物用營養物質，醫療用放射性物質，醫療用放射線造影劑，醫療用斑蝥酸鹽粉，醫療用杏仁乳

劑，醫療用橡皮膏，醫療用氣體，醫療用氯化銨錠劑，醫療用油，醫療用洗淨劑，醫療用浴劑，醫

療用浴泥，醫療用浴鹽，醫療用消化劑，醫療用溫泉水，醫療用烏頭鹼，醫療用煙草，醫療用石

灰製劑，醫療用碘，醫療用碘酊，醫療用磷酸甘油，醫療用礦泉水，醫療用糖，醫療用紗布，醫療

用膠，醫療用膠帶，醫療用芥末油，醫療用茴香，醫療用荷爾蒙，醫療用葡萄糖，醫療用血液，

醫療用衛生輔助材料及用品，醫療用製酸劑，醫療用診斷劑，醫療用造影劑，醫療用酒石，醫療

用酒精，醫療用鎮痛軟膏，醫療用雪茄，醫療用顯影劑，醫療用香膠製劑，醫療用骨頭結合劑，

醫療用鹽，醫療用麥芽乳，醫療用黴菌，醫療診斷用造影劑，醫療食品，醫藥，醫藥中間體，醫藥

丸，醫藥原藥，醫藥擦劑，醫藥敷料，醫藥松節油，醫藥營養品，醫藥用乾製食用菌，醫藥用亞

麻仁（粉），醫藥用亞麻子，醫藥用亞麻子餅粉，醫藥用保健飲品，醫藥用品，醫藥用日曬傷劑，

醫藥用日防曬劑，醫藥用曬傷劑，醫藥用杏仁牛奶，醫藥用松節油，醫藥用松脂油，醫藥用果

膠，醫藥用櫻桃李樹皮，醫藥用沖劑飲品，醫藥用泥漿，醫藥用洗劑，醫藥用洗液，醫藥用活性

碳，醫藥用潔劑，醫藥用澱粉，醫藥用營養品，醫藥用牛奶發酵劑，醫藥用甘草，醫藥用甘草

莖，醫藥用石灰製劑，醫藥用磷酸鹽，醫藥用糖漿，醫藥用紅樹皮，醫藥用胃蛋白酶，醫藥用腐

蝕（桿）劑，醫藥用腖，醫藥用芥末，醫藥用苯酚，醫藥用茴香油，醫藥用草本，醫藥用草本製成

品，醫藥用薄荷，醫藥用蜂花水，醫藥用酒石，醫藥用酚（苯），醫藥用酵母，醫藥用酵母菌，醫

藥用錠劑，醫藥用顆粒沖劑，醫藥用麥片，醫藥用麥芽，醫藥製劑，野生西洋參製品，金銀花

（醫用），鈣片，鈣粉，鈣質及維他命D製劑，鈣質維他命製劑，鉛水，鎮定劑，鎮痛劑，鎮靜劑，

鎮靜藥，鐵鋅鈣葉酸片（醫用），關節內視鏡手術用玻尿酸（醫用），關節炎藥（醫用），防寄生

蟲製劑，防尿製劑，防日曬藥膏，防疫用藥劑，醫用防腐劑，防腐棉，防虻油，防蚊產品（藥



N.º 7 — 15-2-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2491

用），防蛀劑，防蛀油，防蛀牙用藥劑，防蛀紙，防風濕手鐲，防風濕指環，防風濕病圈環（醫

用），降糖沖劑（藥用），降膽固醇藥劑，除口臭藥，除尿酸劑（藥用），除牙斑藥劑，除草劑，除

藻劑，除蛞蝓劑，除蟲菊粉，除雞眼藥物，除黴化學製劑（醫用），陰道清洗液，隱形眼鏡保存

液，隱形眼鏡清洗液，隱形眼鏡清潔劑，隱形眼鏡清潔液，隱形眼鏡用洗淨劑，隱形眼鏡用溶

液，隱形眼鏡酵素清潔片，雙氧水（醫用），雞眼治療藥，雞眼藥膏，雪梨膏（醫用），靈芝（藥

用），靈芝丸（藥用），靈芝孢子粉（藥用），靈芝提取物（藥用），靈芝片（藥用），靈芝精（藥

用），靈芝精丸（藥用），靈芝精粉（藥用），靈芝膠囊（藥用），靈芝茶（藥用），靈芝藥品，非個

人用除臭劑，面皰治療藥劑，預防頭髮脫落用藥劑，頭痛用藥品，頭皮屑治療藥劑，類固醇，類

固醇藥膏，風濕油（藥用），風濕膠布（藥用），風濕鎮痛藥，飛滋止痛劑（藥用），食慾壓抑劑

（醫用），食用植物纖維（非營養性），食用營養藥片，食用菌提取物（醫用），香港腳藥膏，馬

錢子，馬錢子堿，驅昆蟲劑，驅梅毒劑（醫用），驅腸蟲藥，驅蚊貼，驅蟲劑，驅蟲劑（人或獸

用），驅蟲用香，驅蟲藥，驅風油（藥用），驅風跌打酒（藥用），驗孕製劑，驗孕試劑（醫用），

骨膠原（醫用），骨骼用藥，高含量羊胎素（藥用），高含量魚油，高麗人參，高麗人參製品，魚

油，魚油丸，魚油膠囊，魚粉營養補充品，魚肝油，鮫魚油丸，鮫魚油膠囊，鮭魚油，鮭魚油丸，

鮭魚油膠囊，鯊魚軟骨粉，鯊魚軟骨素膠囊（粉），鯊魚軟骨素製劑，鯊魚軟骨膠製劑，鰻魚髓油

丸，鴉片，鴉片製劑，麻醉劑，麻醉劑（局麻藥），麻醉劑（麻醉藥），麻醉藥，黏鼠板，黨參，鼠

藥，鼻敏感丸（藥用），齒槽潰膿藥，燕窩梨膏（醫用），蜂王漿膠囊，蜂膠膠囊，非醫用片劑酵

母，動物用洗滌劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118878 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/23

[730] 申請人 Requerente : 衍生行有限公司 

 地址 Endereço : 香港新界元朗宏業西街11號元朗科技中心12樓B室 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 商業管理、工商管理輔助、商業組織咨詢、辦公事務、廣告、宣傳、人事管理咨詢、商業區遷移

（提供信息）、文字處理、會計、自動售貨機出租、組織商標展覽（商業展覽）或廣告展覽、互聯

網上的在線廣告、人體用藥之零售、個人護理產品銷售、傳銷公司服務、冬蟲草零售出入口代理

服務、出版宣傳刊物、分類廣告、化妝品零售、商業廣告、在互聯網提供廣告服務、在互聯網提

供產品的宣傳活動、報章廣告設計、嬰兒護理用品銷售代理服務、室外廣告、代理廣告、代理

宣傳、張貼廣告、商業經營、批發中西藥物、撰寫產品宣傳資料及說明書、淋浴用品之批發、淋

浴用品之零售、清潔用品之分銷、清潔用品之批發、清潔用品之零售、醫用營養食物的出入口代

理、醫用西方草藥健康食品的出入口代理、醫用西方草藥健康食品的零售醫藥品之零售服務、

銷售保健食品、銷售靈芝類產品、零售化妝品、零售護膚品、食品、健康食品及飲料零售服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118879 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣東都市麗人實業有限公司

   COSMO LADY GUANGDONG HOLDINGS LIMITED
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 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市鳳崗鎮鳳德嶺村獅石廈山塘尾

   Tangwei, Shishixia Hill, Fengdeling Village, Fenggang Town, Dongguan, Guangdong 

523690, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝；鞋；帽；襪；手套（服裝）；內衣；內褲；乳罩；緊身胸衣（內衣）；睡衣褲；胸衣；睡衣；女

式無袖胸衣；背心；海濱浴場用衣；游泳衣；褲子；保暖內衣。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118880 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 廣東都市麗人實業有限公司

   COSMO LADY GUANGDONG HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 中國廣東省東莞市鳳崗鎮鳳德嶺村獅石廈山塘尾

   Tangwei, Shishixia Hill, Fengdeling Village, Fenggang Town, Dongguan, Guangdong 

523690, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 內衣零售店；通過網絡零售商品；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理和組織諮詢；

替他人推銷；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；人事管理諮詢；自動售貨機出租；廣

告；實業經營；商業管理輔助；辦公事務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118904 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 維生素製劑；魚肝油；礦物質食品補充劑；營養補充劑；嬰兒食品；嬰兒奶粉；嬰兒含乳麵粉；嬰

兒尿布；嬰兒尿褲；嬰兒配方奶粉。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/118905 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 合生元香港有限公司

   BIOSTIME HONG KONG LIMITED

 地址 Endereço : 香港干諾道中200號信德中心西座35樓3508室

   Unit No. 3508 35/F West Tower, Shun Tak Centre, 200 Connaught Road Central, Hong 

Kong

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 肉鬆；果肉；果醬；以果蔬為主的零食小吃；以水果為主的零食小吃；牛奶；牛奶飲料（以牛奶為

主的）；牛奶製品；奶粉；加工過的堅果。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118906 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

 地址 Endereço : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Pastas de dentes; dentífricos; pastas de dentes para branqueamento; produtos para lavagem 

da boca e gargarejos não medicinais; elixires dentários não medicinais; gel dentifrício (den-

tífricos); géis branqueadores para uso dental; géis para branquear os dentes; fitas branquea-

doras para os dentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118907 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD.

 地址 Endereço : 58, Saemunan-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

 國籍 Nacionalidade : 南韓 Sul-Coreana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Palitos; paliteiros; escovas de dentes eléctricas; escovas de dentes eléctricos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118916 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 上海一口渡文化傳播有限公司 
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 地址 Endereço : 中國上海市崇明縣橫沙鄉富民支路58號A1-5518室（上海橫泰經濟開發區） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；以啤酒為主的雞尾酒；無酒精果汁；水（飲料）；礦泉水（飲料）；蘇打水；米製飲料（非

牛奶替代品）；茶味非酒精飲料；無酒精果茶；飲料製作配料；礦泉水配料；果汁；蔬菜汁（飲

料）；無酒精飲料；可樂（軟飲料）；果味軟飲料；無碳酸軟飲料；飲用水；大豆為主的飲料（非

牛奶替代品）；水果飲料及果汁；果茶；可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；奶茶（非奶為主）；純

淨水（飲料）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118917 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 上海一口渡文化傳播有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市崇明縣橫沙鄉富民支路58號A1-5518室（上海橫泰經濟開發區） 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 32

[511] 產品 Produtos : 啤酒；以啤酒為主的雞尾酒；無酒精果汁；水（飲料）；礦泉水（飲料）；蘇打水；米製飲料（非

牛奶替代品）；茶味非酒精飲料；無酒精果茶；飲料製作配料；礦泉水配料；果汁；蔬菜汁（飲

料）；無酒精飲料；可樂（軟飲料）；果味軟飲料；無碳酸軟飲料；飲用水；大豆為主的飲料（非

牛奶替代品）；水果飲料及果汁；果茶；可樂；乳酸飲料（果製品，非奶）；奶茶（非奶為主）；純

淨水（飲料）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118942 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/28

[730] 申請人 Requerente : 上海凱瀅廣業貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國上海市浦東新區棗莊路661號303室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 煙草；香煙；電子香煙；煙斗；香煙盒；煙罐；火柴；吸煙用打火機；香煙過濾嘴；除香精油外的

煙草用調味品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118979 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : 婕斯環球集團有限公司 
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 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀漆咸道南79號中國五礦大廈7樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用藥物；人用藥；藥物飲料；醫用營養食物；嬰兒食品；醫用營養飲料；醫用營養品；營養補充

劑；飲食療法用或藥用澱粉；白朊膳食補充劑；酪蛋白膳食補充劑；酶膳食補充劑；花粉膳食補

充劑；蜂膠膳食補充劑；蛋白質膳食補充劑；蜂王漿膳食補充劑；小麥胚芽膳食補充劑；微生物

用營養物質；維生素製劑；礦物質食品補充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118980 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : 婕斯環球集團有限公司 

 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀漆咸道南79號中國五礦大廈7樓 

 國籍 Nacionalidade : 根據香港法例成立 Constituída segundo as leis de H.K. 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用藥物；人用藥；藥物飲料；醫用營養食物；嬰兒食品；醫用營養飲料；醫用營養品；營養補充

劑；飲食療法用或藥用澱粉；白朊膳食補充劑；酪蛋白膳食補充劑；酶膳食補充劑；花粉膳食補

充劑；蜂膠膳食補充劑；蛋白質膳食補充劑；蜂王漿膳食補充劑；小麥胚芽膳食補充劑；微生物

用營養物質；維生素製劑；礦物質食品補充劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118981 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118982 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118983 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118984 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118985 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118986 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118987 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118988 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 



2498 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 7 期 —— 2017 年 2 月 15 日

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118989 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118990 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118991 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118992 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118993 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118994 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118995 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118996 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118997 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118998 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/118999 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119000 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119001 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119002 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119003 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 
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 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 醫用和獸醫用製劑，醫用衛生製劑，醫用營養品，嬰兒食品，膏藥，繃敷材料，填塞牙孔和牙模

用料，消毒劑，消滅有害動物製劑，殺真菌劑，除莠劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119004 [220] 申請日 Data de pedido : 2017/01/05

[730] 申請人 Requerente : 種遠（管理）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門圓台街76號海洋工業中心第1期11樓D座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡，茶，可可，糖，米，食用澱粉，西米，咖啡代用品，麵粉及穀類製品，麵包，糕點及糖果，冰

製食品，蜂蜜，糖漿，鮮酵母，發酵粉，食鹽，芥末，醋，沙司（調味品），調味用香料，飲用冰。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119034 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : 重慶成緒子翔貿易有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市渝中區陝西路6巷8號3樓56號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 仿皮革；背包；錢包（錢夾）；行李箱；皮革或皮革板製箱；手提包；皮製系帶；皮床單；傘；手

杖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119035 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : 重慶浩航船務有限公司 

 地址 Endereço : 中國重慶市江北區金源路7號24-1 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 貨運經紀；貨運；運輸；海上運輸；船隻運輸；船舶經紀；碼頭裝卸；船運貨物；集裝箱出租；貯

藏。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119036 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : 廣西北部灣航空有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國廣西南寧市吳圩國際機場基地航空公司辦公樓 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸預訂；運送乘客；運輸經紀；運輸；汽車運輸；空中運輸；快遞（信件或商品）；旅行預訂。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119040 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : 清華建築工程（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門上海街175號中華總商會大廈13樓F,G座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : 房屋建築，修理，安裝服務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 「彩通」紅色 No.032，「彩通」黑色。

   Pantone Red 032, Pantone Black.

[210] 編號 N.º : N/119041 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : 康迅數位整合股份有限公司

   PAYEASY DIGITAL INTEGRATION CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市中山區中山北路一段11號15樓

   15F., No.11, Sec. 1, Jhongshan N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Óleos essenciais; sabões; máscaras de beleza para o rosto; champôs; cosméticos; cremes de 

protecção solar; cremes anti-rugas; cremes para branqueamento da pele; cosméticos para 

fins de emagrecimento; cremes cosméticos contra borbulhas; cremes anti-sardas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119042 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/29

[730] 申請人 Requerente : 康迅數位整合股份有限公司

   PAYEASY DIGITAL INTEGRATION CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市中山區中山北路一段11號15樓

   15F., No.11, Sec. 1, Jhongshan N. Rd., Jhongshan District, Taipei City 104, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de venda a retalho nas áreas de cosméticos, joalharia, acessórios pessoais e metais 

preciosos; serviços de venda a retalho prestados em linha, serviços de venda a retalho pres-

tados por encomenda postal e/ou através de um catálogo, nas áreas dos cosméticos, joa-

lharia e dos metais preciosos; serviços de encomenda postal; serviços de publicidade; ser-

viços de publicidade comercial; agência de publicidade; serviços de publicidade prestados 

sob a forma de catálogos e encomendas postais; serviços de publicidade em linha através de 

redes de telecomunicações digitais; aluguer de espaços publicitários em meios de telecomu-

nicação; concepção, planeamento e organização de anúncios publicitários; fornecimento de 

pesquisas de dados digitais para terceiros a partir de bases de dados informáticas; serviços 

de consultadoria e consultadoria de gestão empresarial; agências de importação e/ou ex-

portação; prestação de serviços de promoção a terceiros; serviços mediadores relacionados 

com o estabelecimento de contactos entre clientes e/ou compradores e vendedores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119056 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/30

[730] 申請人 Requerente : 悅健康食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路619號時代商業中心12樓B-C座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 乾製食品（人參，海參，花旗參，靈芝，枸杞，牛樟芝，瑪卡，冬蟲夏草，石斛，田七）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119057 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/30

[730] 申請人 Requerente : 悅健康食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路619號時代商業中心12樓B-C座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 29

[511] 產品 Produtos : 椰子油，油炸土豆片，脫水椰子，葡萄乾，水果罐頭，乾蔬菜，果凍，蜜餞，精製堅果仁，水果片，

加工過的花生，罐裝水果，蔬菜罐頭，土豆片，冷凍，乾製的水果及蔬菜。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119058 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/30

[730] 申請人 Requerente : 悅健康食品有限公司 

 地址 Endereço : 澳門南灣大馬路619號時代商業中心12樓B-C座 

 國籍 Nacionalidade : 根據澳門法例成立 Constituída segundo as leis de Macau 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾，華夫餅乾，咖啡，穀物片，穀類製品，薄烤餅，蜂蜜，糕點，人食用的去殼穀物，咖啡飲料，

可可飲料，巧克力飲料，食用糖果，薄片（穀類產品），茶飲料，由碎穀，乾果和堅果製的早餐食

品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119070 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/30

[730] 申請人 Requerente : 優尼科設計公司

   UNIQUE DESIGN CO., LTD.

 地址 Endereço : 貝里斯，貝里斯城，赫特森角&愛爾街，布萊克大廈302號

   Corner Hutson & Eyre Street, Blake Building, Suite 302 Belize City, Belize

 國籍 Nacionalidade : 伯利茲 Belizense 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : 塑膠製餐具、紙或塑膠杯、壺、杯、碗、杯蓋、刀叉架、水瓶、家庭或廚房用具及容器、牛奶壺、牙

籤盒、便當盒、玻璃杯、保鮮盒、餐具（餐刀、餐叉、餐匙除外）、牙線、牙線棒牙刷、電動牙刷、

洗臉刷、洗澡刷、牙縫清潔刷、乳牙刷、指套牙刷、人體清潔用刷、衣刷、奶瓶刷、洗衣刷、海綿

刷、玻璃清潔刷、奶嘴刷、鍋刷、非人體清潔用刷、豬鬃、髮梳、梳子、花瓶、玻璃製裝飾品、水

晶製裝飾品、鞋拔、燙衣板、燭台、蚊香器、捕蠅器、玻璃製容器、陶瓷製容器、裝飾用玻璃粉、

粉撲、化妝用具盒、乳液瓶、化妝用具、化妝用海綿、化妝用刷、抹布、清潔用抹布、無塵室用不

織布製擦拭布、掃把、垃圾桶、洗衣板、肥皂盒、菜瓜布、衛生紙盒、擠牙膏器、浴盆、澡盆、嬰

兒可攜式浴盆、嬰兒沐浴網、嬰兒浴盆、面紙盒、幼兒塑膠馬桶、便壺、水桶、清潔用海綿、洗澡

用海綿、動物用梳、寵物用便盆、寵物餵食用容器、冰桶、熱水瓶、保溫瓶、非電動可攜式冰筒、

食品保溫袋、飲料隔熱容器、保溫壺、非電動溫奶瓶器、隔熱瓶、烤架、灑水管的噴水頭、隔熱

手套、家事用橡膠手套、家事用手套、擦拭亮光用手套、非金屬製存錢筒、玻璃製指示牌、香精

台、水族箱。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，白色，粉紅色，黑色，如圖所示。 
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[210] 編號 N.º : N/119072 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/30

[730] 申請人 Requerente : 浙江普朗特電動汽車有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省湖州市長興縣國家級經濟開發區太湖大道北側 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 電動運載工具；運載工具用懸置減震器；陸、空、水或鐵路用機動運載工具；汽車；陸地車輛聯

動機件；蓄電池搬運車；自行車；兒童安全座（運載工具用）；運載工具防盜報警器；運載工具

用輪胎。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119074 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/30

[730] 申請人 Requerente : Human Resource Communications Ltd.

 地址 Endereço : 153, Nagahara-cho, Sakaimachi Ayanokoji-sagaru, Shimogyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 

600-8073 Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Cosméticos; preparados cosméticos; sabonetes; detergentes; artigos de perfumaria; incen-

sos; fragrâncias; produtos para refrescar o hálito; desodorizantes para animais domésticos; 

dentífricos; papéis abrasivos; pano abrasivo; areia abrasiva; pedra-pomes artificial; papel 

para polimento; panos para polimento; óleos essenciais; loções para o cabelo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119075 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/30

[730] 申請人 Requerente : CODAA SWITZERLAND AG

 地址 Endereço : Unit B, 3rd Floor, Mühlentalstrasse 2, 8200 Schaffhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações, incluindo cremes, geles e mousses, para uso antes, durante e após o barbear; 

sabões; preparações para o banho e duche, espumas de banho, geles para o duche; sprays 

para o corpo usados como desodorizantes e fragrâncias de uso pessoal, desodorizantes 

para os cuidados com o corpo; produtos de perfumaria, água-de-colónia, perfumes, água-

-de-toilette; preparações para os cuidados da pele, cremes, leites, loções, geles e pós cos-

méticos para o rosto, mãos e corpo; máscaras cosméticas para o rosto; toalhetes cosméticos 

pré-humedecidos, toalhetes descartáveis impregnados com compostos ou químicos de lim-

peza para a higiene pessoal; óleos essenciais; preparações para pentear o cabelo, geles para 

o cabelo, spray para o cabelo, mousse para o cabelo, bálsamos para o cabelo, cremes para 

o cabelo, loções para o cabelo, cera para o cabelo; champôs; produtos amaciadores para o 

cabelo; loções para a barba, cera para o bigode; óleos de toilette.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119076 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/30

[730] 申請人 Requerente : CODAA SWITZERLAND AG

 地址 Endereço : Unit B, 3rd Floor, Mühlentalstrasse 2, 8200 Schaffhausen, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparações, incluindo cremes, geles e mousses, para uso antes, durante e após o barbear; 

sabões; preparações para o banho e duche, espumas de banho, geles para o duche; sprays 

para o corpo usados como desodorizantes e fragrâncias de uso pessoal, desodorizantes 

para os cuidados com o corpo; produtos de perfumaria, água-de-colónia, perfumes, água-

-de-toilette; preparações para os cuidados da pele, cremes, leites, loções, geles e pós cos-

méticos para o rosto, mãos e corpo; máscaras cosméticas para o rosto; toalhetes cosméticos 

pré-humedecidos, toalhetes descartáveis impregnados com compostos ou químicos de lim-

peza para a higiene pessoal; óleos essenciais; preparações para pentear o cabelo, geles para 

o cabelo, spray para o cabelo, mousse para o cabelo, bálsamos para o cabelo, cremes para 

o cabelo, loções para o cabelo, cera para o cabelo; champôs; produtos amaciadores para o 

cabelo; loções para a barba, cera para o bigode; óleos de toilette.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119081 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/30

[730] 申請人 Requerente : Santa Margherita S.p.A.

 地址 Endereço : Via Ita Marzotto n.8 30025 Fossalta Di Portogruaro (VE), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); essências alcoólicas; extractos alcoólicos; licores; vi-

nho; coquetéis; bebidas espirituosas (bebidas); tudo incluído na classe 33.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/119082 [220] 申請日 Data de pedido : 2016/12/30

[730] 申請人 Requerente : S.M. Tenimenti Pile E Lamole E Vistarenni e San Disdagio S.r.l. – società agricola

 地址 Endereço : Via Citille n. 43/B 50022 Greve in Chianti (FI), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : Bebidas alcoólicas (excepto cervejas); essências alcoólicas; extractos alcoólicos; licores; vi-

nho; coquetéis; bebidas espirituosas (bebidas); tudo incluído na classe 33.

[540] 商標 Marca : 

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的商標註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列批示

向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de marca na RAEM, e de acordo 

com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo 

mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

批給

Concessão

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/104572 2017/01/25 2017/01/25 易網零售有限公司 35

N/108623 2017/01/25 2017/01/25 A.S. Watson TM Limited 44

N/108624 2017/01/25 2017/01/25 A.S. Watson TM Limited 35

N/109429 2017/01/25 2017/01/25 深圳狗尾草智能科技有限公司 09

N/110510 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 09

N/110511 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 16

N/110512 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 35

N/110513 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 36

N/110514 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 41

N/110515 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 42

N/110570 2017/01/25 2017/01/25 ITOCHU SHOJI KABUSHIKI KAISHA (ITOCHU Corporation) 

TOYOBO KABUSHIKI KAISHA (TOYOBO CO., LTD.) 

KABUSHIKI KAISHA DESCENTE (DESCENTE, LTD.)

09

N/110571 2017/01/25 2017/01/25 ITOCHU SHOJI KABUSHIKI KAISHA (ITOCHU Corporation) 

TOYOBO KABUSHIKI KAISHA (TOYOBO CO., LTD.) 

KABUSHIKI KAISHA DESCENTE (DESCENTE, LTD.)

14

N/110572 2017/01/25 2017/01/25 ITOCHU SHOJI KABUSHIKI KAISHA (ITOCHU Corporation) 

TOYOBO KABUSHIKI KAISHA (TOYOBO CO., LTD.) 

KABUSHIKI KAISHA DESCENTE (DESCENTE, LTD.)

18

N/110573 2017/01/25 2017/01/25 ITOCHU SHOJI KABUSHIKI KAISHA (ITOCHU Corporation) 

TOYOBO KABUSHIKI KAISHA (TOYOBO CO., LTD.) 

KABUSHIKI KAISHA DESCENTE (DESCENTE, LTD.)

24



2510 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 7 期 —— 2017 年 2 月 15 日

編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/110574 2017/01/25 2017/01/25 ITOCHU SHOJI KABUSHIKI KAISHA (ITOCHU Corporation) 

TOYOBO KABUSHIKI KAISHA (TOYOBO CO., LTD.) 

KABUSHIKI KAISHA DESCENTE (DESCENTE, LTD.)

28

N/110575 2017/01/25 2017/01/25 ITOCHU SHOJI KABUSHIKI KAISHA (ITOCHU Corporation) 

TOYOBO KABUSHIKI KAISHA (TOYOBO CO., LTD.) 

KABUSHIKI KAISHA DESCENTE (DESCENTE, LTD.)

35

N/110576 2017/01/25 2017/01/25 ITOCHU SHOJI KABUSHIKI KAISHA (ITOCHU Corporation) 

TOYOBO KABUSHIKI KAISHA (TOYOBO CO., LTD.) 

KABUSHIKI KAISHA DESCENTE (DESCENTE, LTD.)

41

N/110580 2017/01/25 2017/01/25 Percy & Reed Product Limited 03

N/110581 2017/01/25 2017/01/25 Percy & Reed Product Limited 08

N/110582 2017/01/25 2017/01/25 Percy & Reed Product Limited 11

N/110583 2017/01/25 2017/01/25 Percy & Reed Product Limited 14

N/110584 2017/01/25 2017/01/25 Percy & Reed Product Limited 18

N/110585 2017/01/25 2017/01/25 Percy & Reed Product Limited 26

N/110677 2017/01/25 2017/01/25 Holland & Barrett Retail Limited 05

N/110678 2017/01/25 2017/01/25 Holland & Barrett Retail Limited 29

N/110679 2017/01/25 2017/01/25 Holland & Barrett Retail Limited 30

N/110680 2017/01/25 2017/01/25 Holland & Barrett Retail Limited 31

N/110681 2017/01/25 2017/01/25 Holland & Barrett Retail Limited 32

N/110682 2017/01/25 2017/01/25 Holland & Barrett Retail Limited 35

N/111114 2017/01/25 2017/01/25 TE Asia Healthcare Partners Pte. Ltd. 44

N/111222 2017/01/25 2017/01/25 The Dow Chemical Company 11

N/111262 2017/01/25 2017/01/25 The Dow Chemical Company 11

N/111622 2017/01/25 2017/01/25 杭州時趣信息技術有限公司 

Hangzhou Shiqu Information and Technology Co., Ltd.

09

N/111623 2017/01/25 2017/01/25 杭州時趣信息技術有限公司 

Hangzhou Shiqu Information and Technology Co., Ltd.

35

N/111624 2017/01/25 2017/01/25 杭州時趣信息技術有限公司 

Hangzhou Shiqu Information and Technology Co., Ltd.

36

N/111625 2017/01/25 2017/01/25 杭州時趣信息技術有限公司 

Hangzhou Shiqu Information and Technology Co., Ltd.

38

N/111626 2017/01/25 2017/01/25 杭州時趣信息技術有限公司 

Hangzhou Shiqu Information and Technology Co., Ltd.

42

N/111737 2017/01/25 2017/01/25 朗淳有限公司 

Langtons Pty. Ltd.

32

N/111738 2017/01/25 2017/01/25 朗淳有限公司 

Langtons Pty. Ltd.

33

N/111739 2017/01/25 2017/01/25 朗淳有限公司 

Langtons Pty. Ltd.

35

N/111740 2017/01/25 2017/01/25 朗淳有限公司 

Langtons Pty. Ltd.

36

N/111760 2017/01/25 2017/01/25 UNIGEN, INC. 01
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/111761 2017/01/25 2017/01/25 UNIGEN, INC. 03

N/111762 2017/01/25 2017/01/25 UNIGEN, INC. 05

N/111763 2017/01/25 2017/01/25 CJ Cheiljedang Corporation 05

N/111764 2017/01/25 2017/01/25 CJ Cheiljedang Corporation 29

N/111765 2017/01/25 2017/01/25 CJ Cheiljedang Corporation 30

N/111766 2017/01/25 2017/01/25 CJ Cheiljedang Corporation 32

N/111770 2017/01/25 2017/01/25 CJ Cheiljedang Corporation 32

N/112301 2017/01/25 2017/01/25 Granarolo S.p.A. 05

N/112302 2017/01/25 2017/01/25 Granarolo S.p.A. 29

N/112303 2017/01/25 2017/01/25 Granarolo S.p.A. 30

N/112304 2017/01/25 2017/01/25 Granarolo S.p.A. 32

N/112343 2017/01/25 2017/01/25 Cathay Pacific Airways Limited 16

N/112344 2017/01/25 2017/01/25 Cathay Pacific Airways Limited 35

N/112345 2017/01/25 2017/01/25 Cathay Pacific Airways Limited 39

N/112346 2017/01/25 2017/01/25 Cathay Pacific Airways Limited 43

N/112423 2017/01/25 2017/01/25 David Meil 

Kimberly Jones

33

N/112437 2017/01/25 2017/01/25 芳珂株式會社 

FANCL CORPORATION

03

N/112439 2017/01/25 2017/01/25 Caesars Interactive Entertainment, Inc. 09

N/112440 2017/01/25 2017/01/25 Caesars Interactive Entertainment, Inc. 41

N/112441 2017/01/25 2017/01/25 Caesars Interactive Entertainment, Inc. 09

N/112442 2017/01/25 2017/01/25 Caesars Interactive Entertainment, Inc. 41

N/112481 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 09

N/112482 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 35

N/112483 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 36

N/112484 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 42

N/112485 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 09

N/112486 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 35

N/112487 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 36

N/112488 2017/01/25 2017/01/25 Willis Group Limited 42

N/112554 2017/01/25 2017/01/25 甄雅芬

IAN NGA FAN

05

N/112555 2017/01/25 2017/01/25 甄雅芬

IAN NGA FAN

29

N/112556 2017/01/25 2017/01/25 甄雅芬

IAN NGA FAN

30

N/112562 2017/01/25 2017/01/25 Bayer Intellectual Property GmbH 05

N/112563 2017/01/25 2017/01/25 Bayer Intellectual Property GmbH 10

N/113228 2017/01/25 2017/01/25 香格里拉酒業股份有限公司 35

N/113229 2017/01/25 2017/01/25 香格里拉酒業股份有限公司 33
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編號

N.º

註冊日期

Data de  

registo

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

類別

Classe

N/113331 2017/01/25 2017/01/25 Samsung C & T Corporation 05

N/113332 2017/01/25 2017/01/25 Samsung C & T Corporation 32

N/113343 2017/01/25 2017/01/25 Linus International Corp. 05

N/113402 2017/01/25 2017/01/25 鉅記食品有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI 

LIMITADA

30

N/113403 2017/01/25 2017/01/25 鉅記食品有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI 

LIMITADA

05

N/113404 2017/01/25 2017/01/25 鉅記食品有限公司

COMPANHIA DE PRODUTOS ALIMENTARES KOI KEI 

LIMITADA

29

N/113453 2017/01/25 2017/01/25 北京肽來生物工程有限公司 03

N/113454 2017/01/25 2017/01/25 北京肽來生物工程有限公司 05

N/113455 2017/01/25 2017/01/25 北京肽來生物工程有限公司 11

N/113456 2017/01/25 2017/01/25 北京肽來生物工程有限公司 21

N/113457 2017/01/25 2017/01/25 北京肽來生物工程有限公司 44

N/113458 2017/01/25 2017/01/25 外婆家餐飲集團有限公司 43

N/113541 2017/01/25 2017/01/25 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 04

N/113542 2017/01/25 2017/01/25 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 04

N/113543 2017/01/25 2017/01/25 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 04

N/113544 2017/01/25 2017/01/25 BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT 04

N/113547 2017/01/25 2017/01/25 BAYERISCHE MOTOREN WERKEAKTIENGESELLSCHAFT 04

N/113568 2017/01/25 2017/01/25 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX HOLDINGS (ALSO 

TRADING AS SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.)

09

N/113569 2017/01/25 2017/01/25 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX HOLDINGS (ALSO 

TRADING AS SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.)

41

N/113570 2017/01/25 2017/01/25 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX HOLDINGS (ALSO 

TRADING AS SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.)

09

N/113571 2017/01/25 2017/01/25 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX HOLDINGS (ALSO 

TRADING AS SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.)

41

N/113572 2017/01/25 2017/01/25 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX HOLDINGS (ALSO 

TRADING AS SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.)

09

N/113573 2017/01/25 2017/01/25 KABUSHIKI KAISHA SQUARE ENIX HOLDINGS (ALSO 

TRADING AS SQUARE ENIX HOLDINGS CO., LTD.)

41

N/113574 2017/01/25 2017/01/25 梅利莎奇跡私人有限公司

Melissa De Miracle Sdn Bhd

32

N/113682 2017/01/25 2017/01/25 Silversea Cruises Ltd. 39

N/113683 2017/01/25 2017/01/25 Silversea Cruises Ltd. 39

N/113684 2017/01/25 2017/01/25 Silversea Cruises Ltd. 39

N/113685 2017/01/25 2017/01/25 Silversea Cruises Ltd. 39

N/113686 2017/01/25 2017/01/25 Silversea Cruises Ltd. 39
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N/113687 2017/01/25 2017/01/25 Silversea Cruises Ltd. 39

N/113739 2017/01/25 2017/01/25 F U J I&G U M I GA M E S, I N C. (K A BU S H I K I K A I S H A 

FUJI&GUMI GAMES)

09

N/113800 2017/01/25 2017/01/25 湖南御家匯科技有限公司 03

N/113801 2017/01/25 2017/01/25 湖南御家匯科技有限公司 09

N/113802 2017/01/25 2017/01/25 湖南御家匯科技有限公司 16

N/113803 2017/01/25 2017/01/25 湖南御家匯科技有限公司 21

N/113804 2017/01/25 2017/01/25 湖南御家匯科技有限公司 35

N/113805 2017/01/25 2017/01/25 湖南御家匯科技有限公司 42

N/113806 2017/01/25 2017/01/25 湖南御家匯科技有限公司 03

N/113807 2017/01/25 2017/01/25 湖南御家匯科技有限公司 09

N/113808 2017/01/25 2017/01/25 湖南御家匯科技有限公司 16

N/113809 2017/01/25 2017/01/25 湖南御家匯科技有限公司 21

N/113810 2017/01/25 2017/01/25 湖南御家匯科技有限公司 35

N/113811 2017/01/25 2017/01/25 湖南御家匯科技有限公司 42

N/113822 2017/01/25 2017/01/25 Rothschilds Continuation Holdings AG 36

N/113823 2017/01/25 2017/01/25 Rothschilds Continuation Holdings AG 36

N/113879 2017/01/25 2017/01/25 DAUPHITEX 25

N/113880 2017/01/25 2017/01/25 佳秀工業株式會社

KASYU INDUSTRIES CO., LTD.

03

N/113881 2017/01/25 2017/01/25 佳秀工業株式會社

KASYU INDUSTRIES CO., LTD.

03

N/113902 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 01

N/113903 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 03

N/113904 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 05

N/113905 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 09

N/113906 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 01

N/113907 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 03

N/113908 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 05

N/113909 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 09

N/113910 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 01

N/113911 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 03

N/113912 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 05

N/113913 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 09

N/113914 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 01

N/113915 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 05

N/113916 2017/01/25 2017/01/25 MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU 25

N/113917 2017/01/25 2017/01/25 Apple Inc. 09

N/113964 2017/01/25 2017/01/25 Apple Inc. 09

N/113965 2017/01/25 2017/01/25 Apple Inc. 09
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N/113974 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 01

N/113975 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 03

N/113976 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 05

N/113977 2017/01/25 2017/01/25 Avantor Performance Materials, Inc. 09

N/113998 2017/01/25 2017/01/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/113999 2017/01/25 2017/01/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/114000 2017/01/25 2017/01/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/114001 2017/01/25 2017/01/25 Las Vegas Sands Corp. 43

N/114038 2017/01/25 2017/01/25 盧錦 43

N/114039 2017/01/25 2017/01/25 盧錦 43

N/114040 2017/01/25 2017/01/25 POWERSOFT S.p.A. 09

N/114049 2017/01/25 2017/01/25 Incontech Pte Ltd 05

N/114050 2017/01/25 2017/01/25 NH HOTEL GROUP, S.A. 35

N/114051 2017/01/25 2017/01/25 機場信息管理技術有限公司

S O L U Ç Õ E S D E G E S TÃO D E I N F O R M AÇ ÃO E M 

AEROPORTOS, LIMITADA

42

N/114063 2017/01/25 2017/01/25 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/114064 2017/01/25 2017/01/25 LABORATOIRES NIGY 03

N/114065 2017/01/25 2017/01/25 LABORATOIRES NIGY 05

N/114066 2017/01/25 2017/01/25 壹紅集團有限公司 35

N/114067 2017/01/25 2017/01/25 壹紅集團有限公司 35

N/114068 2017/01/25 2017/01/25 ALMIRALL, S.A. 03

N/114069 2017/01/25 2017/01/25 ALMIRALL, S.A. 05

N/114070 2017/01/25 2017/01/25 七 七株式會

Seven·Seven Co., Ltd. 

21

N/114084 2017/01/25 2017/01/25 沈 祖 強

SAM CHOU KEONG

14

N/114085 2017/01/25 2017/01/25 Anglofranchise Limited 18

N/114086 2017/01/25 2017/01/25 Anglofranchise Limited 35

N/114087 2017/01/25 2017/01/25 Anglofranchise Limited 25

N/114088 2017/01/25 2017/01/25 Anglofranchise Limited 14

N/114098 2017/01/25 2017/01/25 星級醫學美容中心有限公司 44

N/114099 2017/01/25 2017/01/25 IGT 28

N/114100 2017/01/25 2017/01/25 IGT 41

N/114105 2017/01/25 2017/01/25 GUCCIO GUCCI S.P.A. 03

N/114106 2017/01/25 2017/01/25 GUCCIO GUCCI S.P.A. 09

N/114107 2017/01/25 2017/01/25 GUCCIO GUCCI S.P.A. 14

N/114108 2017/01/25 2017/01/25 GUCCIO GUCCI S.P.A. 18

N/114109 2017/01/25 2017/01/25 GUCCIO GUCCI S.P.A. 24

N/114110 2017/01/25 2017/01/25 GUCCIO GUCCI S.P.A. 26
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N/114111 2017/01/25 2017/01/25 GUCCIO GUCCI S.P.A. 30

N/114112 2017/01/25 2017/01/25 GUCCIO GUCCI S.P.A. 35

N/114113 2017/01/25 2017/01/25 GUCCIO GUCCI S.P.A. 43

N/114114 2017/01/25 2017/01/25 GUCCIO GUCCI S.P.A. 25

N/114115 2017/01/25 2017/01/25 GUCCIO GUCCI S.P.A. 06

N/114116 2017/01/25 2017/01/25 LABORATOIRES NIGY 03

N/114117 2017/01/25 2017/01/25 LABORATOIRES NIGY 05

N/114118 2017/01/25 2017/01/25 NEOPHARM CO., LTD. 03

N/114119 2017/01/25 2017/01/25 GIVENCHY 18

N/114120 2017/01/25 2017/01/25 GIVENCHY 25

N/114124 2017/01/25 2017/01/25 株式會社伸和 

SHINWA CO., LTD.

20

N/114125 2017/01/25 2017/01/25 株式會社伸和 

SHINWA CO., LTD.

28

N/114126 2017/01/25 2017/01/25 杭州天雷動漫有限公司 09

N/114127 2017/01/25 2017/01/25 杭州天雷動漫有限公司 16

N/114128 2017/01/25 2017/01/25 杭州天雷動漫有限公司 24

N/114129 2017/01/25 2017/01/25 杭州天雷動漫有限公司 25

N/114130 2017/01/25 2017/01/25 杭州天雷動漫有限公司 27

N/114131 2017/01/25 2017/01/25 杭州天雷動漫有限公司 28

N/114132 2017/01/25 2017/01/25 杭州天雷動漫有限公司 41

N/114133 2017/01/25 2017/01/25 胡劍萍 09

N/114134 2017/01/25 2017/01/25 胡劍萍 14

N/114135 2017/01/25 2017/01/25 胡劍萍 18

N/114136 2017/01/25 2017/01/25 胡劍萍 25

N/114137 2017/01/25 2017/01/25 胡劍萍 26

N/114138 2017/01/25 2017/01/25 胡劍萍 35

N/114139 2017/01/25 2017/01/25 胡劍萍 09

N/114140 2017/01/25 2017/01/25 胡劍萍 14

N/114141 2017/01/25 2017/01/25 胡劍萍 35

N/114142 2017/01/25 2017/01/25 胡劍萍 18

N/114143 2017/01/25 2017/01/25 胡劍萍 25

N/114144 2017/01/25 2017/01/25 胡劍萍 26

N/114145 2017/01/25 2017/01/25 IGT UK Interactive Limited 09

N/114146 2017/01/25 2017/01/25 Universal Entertainment Corporation 09

N/114149 2017/01/25 2017/01/25 王瑞祥 43

N/114154 2017/01/25 2017/01/25 Dream Factory Worldwide Co., Ltd. 41

N/114156 2017/01/25 2017/01/25 戴梓超

TAI CHI CHIO

03

N/114157 2017/01/25 2017/01/25 曾思柳 19
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N/114158 2017/01/25 2017/01/25 張偉波 14

N/114159 2017/01/25 2017/01/25 張偉波 18

N/114160 2017/01/25 2017/01/25 北京億飛達民族文化藝術發展中心 25

N/114161 2017/01/25 2017/01/25 北京億飛達民族文化藝術發展中心 35

N/114162 2017/01/25 2017/01/25 Universal Entertainment Corporation 09

N/114163 2017/01/25 2017/01/25 Universal Entertainment Corporation 09

N/114164 2017/01/25 2017/01/25 Universal Entertainment Corporation 09

N/114167 2017/01/25 2017/01/25 Universal Entertainment Corporation 09

N/114168 2017/01/25 2017/01/25 FOSSIL GROUP, INC. 09

N/114169 2017/01/25 2017/01/25 俊祥國際有限公司 43

N/114177 2017/01/25 2017/01/25 Presto Apps America LLC 09

N/114196 2017/01/25 2017/01/25 林偉文

Lam, Wai Man

43

N/114197 2017/01/25 2017/01/25 林偉文

Lam, Wai Man

43

N/114198 2017/01/25 2017/01/25 施丹蘭（北京）國際貿易有限公司 03

N/114199 2017/01/25 2017/01/25 施丹蘭（北京）國際貿易有限公司 03

N/114200 2017/01/25 2017/01/25 藍天 34

N/114201 2017/01/25 2017/01/25 藍天 34

N/114203 2017/01/25 2017/01/25 藍天 34

N/114204 2017/01/25 2017/01/25 藍天 34

N/114208 2017/01/25 2017/01/25 藍天 34

N/114209 2017/01/25 2017/01/25 藍天 34

N/114210 2017/01/25 2017/01/25 藍天 34

N/114212 2017/01/25 2017/01/25 藍天 34

N/114216 2017/01/25 2017/01/25 藍天 34

N/114217 2017/01/25 2017/01/25 藍天 34

N/114220 2017/01/25 2017/01/25 藍天 34

N/114221 2017/01/25 2017/01/25 藍天 34

N/114223 2017/01/25 2017/01/25 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

14

N/114224 2017/01/25 2017/01/25 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

14

N/114225 2017/01/25 2017/01/25 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

35

N/114226 2017/01/25 2017/01/25 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

35
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N/114227 2017/01/25 2017/01/25 盛豐珠寶金行有限公司

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

36

N/114228 2017/01/25 2017/01/25 盛豐珠寶金行有限公

JOALHARIA E OURIVERSARIA SENG FUNG LIMITADA, 

em inglês SENG FUNG JEWELLERY LIMITED

36

N/114229 2017/01/25 2017/01/25 宁德巿星宇科技有限公司

Ningle Xingyn Technology Co., Ltd.

09

N/114237 2017/01/25 2017/01/25 Compagnie Gervais Danone 32

N/114238 2017/01/25 2017/01/25 Compagnie Gervais Danone 32

N/114239 2017/01/25 2017/01/25 LEI HOI TONG 43

N/114248 2017/01/25 2017/01/25 MONCLER S.P.A. 03

N/114249 2017/01/25 2017/01/25 符珊珊

FU SAN SAN

25

N/114250 2017/01/25 2017/01/25 岑惠昌 32

N/114251 2017/01/25 2017/01/25 LE HOANG DIEP THAO 30

N/114253 2017/01/25 2017/01/25 洪志強

HONG CHI KEONG

43

N/114254 2017/01/25 2017/01/25 洪志強

HONG CHI KEONG

43

N/114255 2017/01/25 2017/01/25 洪志強

HONG CHI KEONG

43

N/114256 2017/01/25 2017/01/25 張平 29

N/114257 2017/01/25 2017/01/25 張平 30

N/114258 2017/01/25 2017/01/25 張平 35

N/114259 2017/01/25 2017/01/25 張平 43

N/114260 2017/01/25 2017/01/25 張平 29

N/114261 2017/01/25 2017/01/25 張平 30

N/114262 2017/01/25 2017/01/25 張平 35

N/114263 2017/01/25 2017/01/25 張平 43

N/114264 2017/01/25 2017/01/25 浙江哈爾斯真空器皿股份有限公司

ZHEJIANG HAERS VACUUM CONTAINERS CO., LTD. 

21

N/114265 2017/01/25 2017/01/25 華鼎菲妮迪國際時裝零售有限公司 09

N/114266 2017/01/25 2017/01/25 華鼎菲妮迪國際時裝零售有限公司 18

N/114267 2017/01/25 2017/01/25 華鼎菲妮迪國際時裝零售有限公司 25

N/114268 2017/01/25 2017/01/25 華鼎菲妮迪國際時裝零售有限公司 35

N/114269 2017/01/25 2017/01/25 科沃斯機器人有限公司

ECOVACS ROBOTICS CO., LTD.

07

N/114270 2017/01/25 2017/01/25 科沃斯機器人有限公司

ECOVACS ROBOTICS CO., LTD.

09

N/114271 2017/01/25 2017/01/25 科沃斯機器人有限公司

ECOVACS ROBOTICS CO., LTD.

11
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N/114273 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 09

N/114274 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 16

N/114275 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 18

N/114276 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 20

N/114277 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 21

N/114278 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 25

N/114279 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 28

N/114280 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 35

N/114281 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 41

N/114282 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 43

N/114283 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 09

N/114284 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 16

N/114285 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 18

N/114286 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 20

N/114287 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 21

N/114288 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 25

N/114289 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 28

N/114290 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 35

N/114291 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 41

N/114292 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 43

N/114293 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 09

N/114294 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 16

N/114295 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 18

N/114296 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 20

N/114297 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 21

N/114298 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 25

N/114299 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 28

N/114300 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 35

N/114301 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 41

N/114302 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 43

N/114303 2017/01/25 2017/01/25 Asahi Holdings, Inc. 14

N/114304 2017/01/25 2017/01/25 Lip Hing (Yeung’s) Manufactory Limited 06

N/114305 2017/01/25 2017/01/25 SF innovation CO., LTD. 30

N/114306 2017/01/25 2017/01/25 Shimano Inc. 25

N/114307 2017/01/25 2017/01/25 Shimano Inc. 28

N/114321 2017/01/25 2017/01/25 恒健（澳門）牙科集團有限公司 44

N/114322 2017/01/25 2017/01/25 MONCLER S.P.A. 03

N/114323 2017/01/25 2017/01/25 MONCLER S.P.A. 03

N/114324 2017/01/25 2017/01/25 ABBVIE INC. 05

N/114325 2017/01/25 2017/01/25 ABBVIE INC. 05
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N/114326 2017/01/25 2017/01/25 ABBVIE INC. 05

N/114327 2017/01/25 2017/01/25 ABBVIE INC. 05

N/114328 2017/01/25 2017/01/25 AbbVie Ireland Unlimited Company 05

N/114329 2017/01/25 2017/01/25 AbbVie Ireland Unlimited Company 05

N/114332 2017/01/25 2017/01/25 KABUSHIKI KAISHA KINKANDO (KINKANDO CO., LTD.) 03

N/114333 2017/01/25 2017/01/25 KABUSHIKI KAISHA KINKANDO (KINKANDO CO., LTD.) 05

N/114334 2017/01/25 2017/01/25 KABUSHIKI KAISHA KINKANDO (KINKANDO CO., LTD.) 03

N/114335 2017/01/25 2017/01/25 KABUSHIKI KAISHA KINKANDO (KINKANDO CO., LTD.) 05

N/114336 2017/01/25 2017/01/25 悅健康食品有限公司 05

N/114338 2017/01/25 2017/01/25 艾馳股份公司

Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG

32

N/114339 2017/01/25 2017/01/25 艾馳股份公司

Privatbrauerei Eichbaum GmbH & Co. KG

32

N/114343 2017/01/25 2017/01/25 邱育漢

Qiu, Yuhan

30

N/114344 2017/01/25 2017/01/25 邱育漢

Qiu, Yuhan

30

N/114345 2017/01/25 2017/01/25 CJ Corporation 03

N/114346 2017/01/25 2017/01/25 CJ Corporation 05

N/114347 2017/01/25 2017/01/25 CJ Corporation 09

N/114348 2017/01/25 2017/01/25 CJ Corporation 21

N/114349 2017/01/25 2017/01/25 CJ Corporation 26

N/114350 2017/01/25 2017/01/25 CJ Corporation 35

N/114351 2017/01/25 2017/01/25 Universal Entertainment Corporation 09

N/114352 2017/01/25 2017/01/25 Swire Resources Limited 18

N/114353 2017/01/25 2017/01/25 Swire Resources Limited 25

N/114354 2017/01/25 2017/01/25 Swire Resources Limited 35

N/114365 2017/01/25 2017/01/25 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE 

INVESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

43

N/114366 2017/01/25 2017/01/25 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE 

INVESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

43

N/114367 2017/01/25 2017/01/25 MACAU FISHERMAN’S WHARF - COMPANHIA DE 

INVESTIMENTO INTERNACIONAL, S.A.

43

N/114374 2017/01/25 2017/01/25 LOURENÇO LUÍS 

LOURENÇO FERNANDO 

03

N/114375 2017/01/25 2017/01/25 LOURENÇO LUÍS 

LOURENÇO FERNANDO 

25

N/114376 2017/01/25 2017/01/25 Grupo Massimo Dutti, S.A. 18

N/114377 2017/01/25 2017/01/25 Grupo Massimo Dutti, S.A. 25

N/114378 2017/01/25 2017/01/25 MARK STYLER CO., LTD. 09

N/114379 2017/01/25 2017/01/25 MARK STYLER CO., LTD. 14

N/114380 2017/01/25 2017/01/25 MARK STYLER CO., LTD. 18

N/114381 2017/01/25 2017/01/25 MARK STYLER CO., LTD. 25
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N/114382 2017/01/25 2017/01/25 MARK STYLER CO., LTD. 35

N/114383 2017/01/25 2017/01/25 海皇食品（天津）有限公司

HAIHUANG FOOD (TIANJIN) CO., LTD.

29

N/114384 2017/01/25 2017/01/25 雲南祥鵬航空有限責任公司

LUCKY AIR COMPANY LIMITED

39

N/114385 2017/01/25 2017/01/25 蘇州口水娃食品有限公司 29

N/114386 2017/01/25 2017/01/25 蘇州口水娃食品有限公司 30

N/114387 2017/01/25 2017/01/25 湛江市蘇薩食品有限公司 32

N/114388 2017/01/25 2017/01/25 湛江市蘇薩食品有限公司 32

N/114391 2017/01/25 2017/01/25 温偉麟 36

N/114392 2017/01/25 2017/01/25 林海平 30

N/114393 2017/01/25 2017/01/25 林海平 30

N/114395 2017/01/25 2017/01/25 統一企業股份有限公司

Uni-President Enterprises Corp.

30

N/114396 2017/01/25 2017/01/25 黃澄鋒 31

N/114397 2017/01/25 2017/01/25 大嘉國際集團有限公司

Mega Capital International Holdings Limited

32

N/114400 2017/01/25 2017/01/25 微馬科技控股有限公司 09

N/114401 2017/01/25 2017/01/25 微馬科技控股有限公司 25

N/114402 2017/01/25 2017/01/25 微馬科技控股有限公司 36

N/114405 2017/01/25 2017/01/25 閻立維

YEN, LI WEI

16

N/114406 2017/01/25 2017/01/25 閻立維

YEN, LI WEI

41

N/114407 2017/01/25 2017/01/25 陳錫朝

CHAN SEK CHIO

03

N/114408 2017/01/25 2017/01/25 陳錫朝

CHAN SEK CHIO

05

N/114409 2017/01/25 2017/01/25 陳錫朝

CHAN SEK CHIO

05

N/114414 2017/01/25 2017/01/25 Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/114415 2017/01/25 2017/01/25 Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/114416 2017/01/25 2017/01/25 CHIEF SECURITIES LIMITED 36

N/114427 2017/01/25 2017/01/25 北京石頭世紀科技有限公司 07

N/114428 2017/01/25 2017/01/25 Albion Co., Ltd.  03

N/114429 2017/01/25 2017/01/25 Suntory Holdings Limited 30

N/114432 2017/01/25 2017/01/25 ONE & ONLY GROUP COMPANY LIMITED 43

N/114433 2017/01/25 2017/01/25 ONE & ONLY GROUP COMPANY LIMITED 43

N/114434 2017/01/25 2017/01/25 趙明奎 25

N/114435 2017/01/25 2017/01/25 趙明奎 35

N/114436 2017/01/25 2017/01/25 中山市大信置業有限公司 36
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N/114437 2017/01/25 2017/01/25 愷達國際企管顧問有限公司 03

N/114442 2017/01/25 2017/01/25 RIVOLTA CARMIGNANI S.p.A. 24

N/114445 2017/01/25 2017/01/25 K8 S.R.L. 18

N/114446 2017/01/25 2017/01/25 K8 S.R.L. 25

N/114447 2017/01/25 2017/01/25 K8 S.R.L. 18

N/114448 2017/01/25 2017/01/25 K8 S.R.L. 25

N/114449 2017/01/25 2017/01/25 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/114451 2017/01/25 2017/01/25 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/114452 2017/01/25 2017/01/25 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/114453 2017/01/25 2017/01/25 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/114454 2017/01/25 2017/01/25 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/114455 2017/01/25 2017/01/25 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/114456 2017/01/25 2017/01/25 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 25

N/114457 2017/01/25 2017/01/25 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/114458 2017/01/25 2017/01/25 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/114460 2017/01/25 2017/01/25 Abercrombie & Fitch Europe Sagl 03

N/114461 2017/01/25 2017/01/25 Unilever N.V. 03

N/114462 2017/01/25 2017/01/25 Unilever N.V. 05

N/114463 2017/01/25 2017/01/25 Unilever N.V. 21

N/114464 2017/01/25 2017/01/25 SALVIOL GLOBAL ANALYTICS B.V. 09

N/114465 2017/01/25 2017/01/25 SALVIOL GLOBAL ANALYTICS B.V. 35

N/114466 2017/01/25 2017/01/25 SALVIOL GLOBAL ANALYTICS B.V. 42

N/114467 2017/01/25 2017/01/25 SALVIOL GLOBAL ANALYTICS B.V. 45

N/114501 2017/01/25 2017/01/25 Sucrey Co., Ltd. 30

N/114506 2017/01/25 2017/01/25 南安市環亞泡塑企業有限公司 25

N/114525 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 35

N/114526 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 43

N/114527 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 35

N/114528 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 43

N/114529 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 35

N/114530 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 43

N/114531 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 35

N/114532 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 41

N/114533 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 43

N/114534 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 35

N/114535 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 41

N/114536 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 43

N/114537 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 35

N/114538 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 41
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N/114539 2017/01/25 2017/01/25 Landing Jeju Development Co., Ltd. 43

N/114571 2017/01/25 2017/01/25 EZ 5 Innovation Inc. 43

N/114572 2017/01/25 2017/01/25 楊依儒 41

N/114580 2017/01/25 2017/01/25 Dan-Foam ApS 20

N/114591 2017/01/25 2017/01/25 K11 Group Limited 36

N/114619 2017/01/25 2017/01/25 AbbVie Biotechnology Ltd. 05

N/114620 2017/01/25 2017/01/25 AbbVie Biotechnology Ltd. 05

N/114621 2017/01/25 2017/01/25 AbbVie Biotechnology Ltd. 16

N/114622 2017/01/25 2017/01/25 AbbVie Biotechnology Ltd. 44

拒絕

Recusa

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

類別

Classe

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

N/094500 2017/01/20 Maxim’s Caterers Limited 43 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/106090 2017/01/25 泰安商業顧問有限公司 35 第214條第2款b）項，結合第215條第1款，以及第214條

第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º e a alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado 

com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º

N/107263 2017/01/25 福州瀚隆酒業有限公司 33 第214條第1款a）項，結合第9條第1款e）項。

Alínea a) do n.º 1 do art.º 214.º, conjugado com a alínea e) 

do n.º 1 do art.º 9.º

N/107802 2017/01/26 上 海 韻 達 貨 運 有 限 公 司 

Shanghai Yunda Express 

Co.,Ltd

39 第214條第2款b）項，結合第215條第1款。

Alínea c) do n.º 2 do art.º 214.º, conjugado com o n.º 1 do 

art.º 215.º

N/108153 2017/01/17 上海碧淵實業有限公司 11 第9條第1款c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea b) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/108666 2017/01/20 廖詩輝 03 第9條第1款c）項，適用於第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alínea a) 

do n.º 1 do art.º 214.º

N/109428 2017/01/26 深圳狗尾草智能科技有限公司 28 第214條第1款a）項和第2款b）項，結合第9條第1款e）

項和第215條第1款。

Alínea a) do n.º 1 e a alínea b) do n.º 2 do art.º 214.º, 

conjugado com a alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º e o n.º 1 do 

art.º 215.º
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續期

Renovação

編號

N.°

P/001407

(1311-M)

P/001451

(1355-M)

P/004406

(4275-M)

P/005007

(4869-M)

P/007491

(7261-M)

P/008069

(7779-M)

P/008521

(8231-M)

P/008522

(8232-M)

P/008523

(8233-M)

P/008524

(8234-M)

P/008525

(8235-M)

P/008526

(8236-M)

P/009500

(9377-M)

P/009501

(9378-M)

P/009502

(9379-M)

P/010017

(9849-M)

P/010084

(9916-M)

P/011642

(11134-M)

P/011643

(11135-M)

P/011819

(11702-M)

P/012555

(12432-M)

N/000098 N/000117 N/000118 N/000119 N/000140 N/000187 N/000215

N/000216 N/000219 N/000222 N/000224 N/000225 N/000228 N/000230

N/000231 N/000234 N/000235 N/000237 N/000240 N/000306 N/000307

N/000308 N/000309 N/000364 N/000366 N/000367 N/000368 N/000369

N/000370 N/000371 N/000372 N/000420 N/000421 N/000422 N/000425

N/000426 N/000460 N/000464 N/000512 N/000587 N/000603 N/000605

N/000607 N/000608 N/000612 N/000617 N/000664 N/000665 N/000669

N/000670 N/000684 N/000765 N/000766 N/000767 N/000768 N/000769

N/000770 N/010069 N/010078 N/010289 N/010315 N/010317 N/010333

N/010334 N/010337 N/010373 N/010453 N/010522 N/010608 N/010609

N/010610 N/010638 N/010639 N/010646 N/010663 N/010664 N/010665

N/010666 N/010667 N/010669 N/010670 N/010671 N/010672 N/010680

N/010681 N/010712 N/010730 N/011000 N/011001 N/011002 N/011003

N/011004 N/011005 N/011007 N/011008 N/011009 N/011010 N/011011

N/011012 N/011013 N/011079 N/011080 N/011087 N/039915 N/041171

N/041575 N/041576 N/042335 N/042336 N/042337 N/042338 N/042339

N/042340 N/042341 N/042342 N/042720 N/042721 N/043382 N/043451

N/043452 N/043453 N/043454 N/043455 N/043456 N/043497 N/043498

N/043726 N/043727 N/043728 N/044148 N/044149 N/044150 N/044151

N/044152 N/044153 N/044154 N/044155 N/044156 N/044157 N/044158

N/044159 N/044172 N/044173 N/044174 N/044176 N/044177 N/044274

N/044310 N/044311 N/044313 N/044314 N/044315 N/044316 N/044317

N/044319 N/044320 N/044337 N/044370 N/044407 N/044410 N/044413

N/044428 N/044429 N/044433 N/044434 N/044435 N/044436 N/044437

N/044438 N/044439 N/044440 N/044441 N/044442 N/044443 N/044444

N/044445 N/044446 N/044447 N/044448 N/044449 N/044484 N/044507

N/044512 N/044513 N/044544 N/044557 N/044562 N/044563 N/044567

N/044568 N/044569 N/044570 N/044592 N/044593 N/044594 N/044602

N/044603 N/044604 N/044605 N/044606 N/044608 N/044609 N/044611

N/044614 N/044615 N/044616 N/044617 N/044618 N/044619 N/044659

N/044667 N/044668 N/044669 N/044670 N/044671 N/044672 N/044673

N/044701 N/044728 N/044761 N/044796 N/044828 N/044829 N/044830
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N/044831 N/044851 N/044852 N/044904 N/044905 N/044906 N/044912

N/044913 N/044963 N/044964 N/044965 N/044966 N/044967 N/044968

N/044990 N/044991 N/045083 N/045087 N/045088 N/045259 N/045260

N/045263 N/045264 N/045265 N/045266 N/045288 N/045289 N/045315

N/045316 N/045355 N/045356 N/045402 N/045403 N/045428 N/045429

N/045430 N/045431 N/045432 N/045441 N/045471 N/045474 N/045500

N/045502 N/045503 N/045551 N/045559 N/045560 N/045575 N/045578

N/045579 N/045580 N/045581 N/045582 N/045583 N/045584 N/045585

N/045586 N/045587 N/045588 N/045589 N/045590 N/045591 N/045592

N/045593 N/045594 N/045595 N/045596 N/045597 N/045598 N/045599

N/045652 N/045653 N/045654 N/045655 N/045689 N/045690 N/045691

N/045692 N/045693 N/045694 N/045695 N/045696 N/045697 N/045698

N/045699 N/045744 N/045809 N/045824 N/046106 N/046107 N/046180

N/046181 N/046182 N/046227 N/046363 N/046418 N/046419 N/046420

N/046421 N/046422 N/046436 N/046579 N/046605 N/046606 N/046711

N/046771 N/046817 N/046818 N/046819 N/046820 N/046821 N/046822

N/046823 N/046824 N/046825 N/046826 N/046840 N/046841 N/046866

N/046867 N/046896 N/046910 N/046911 N/046912 N/046913 N/046918

N/046919 N/046920 N/046921 N/047055 N/047056 N/047057 N/047058

N/047059 N/047062 N/047063 N/047064 N/047065 N/047066 N/047067

N/047088 N/047089 N/047090 N/047185 N/047186 N/047187 N/047258

N/047259 N/047290 N/047291 N/047292 N/047293 N/047294 N/047295

N/047296 N/047297 N/047298 N/047592 N/047593 N/047629 N/047630

N/047631 N/047632 N/047633 N/047652 N/047659 N/047809 N/047810

N/047840 N/047886 N/047887 N/047888 N/048126 N/048195 N/048196

附註

Averbamento

編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

P/005007

(4869-M)

2017/01/12 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Sprint Communications 

Company L. P.

6200 Sprint Parkway, City of Overland 

Park, State of Kansas 66251, United 

States of America

P/010920

(10743-M)

2017/01/12 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Suzuki Motor 

Corporation

30 0 Ta k a t s u k a-c h o, M i n a m i-k u, 

Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

N/000464 2017/01/12 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Arista Music 25 Madison Avenue, New York, NY 

10010 United States of America
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despacho
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averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/000684 2017/01/20 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

廣東省九江酒廠有限公

司

Guangdong Jiuj iang 

Distillery Co., Limited

中國廣東省佛山市南海區九江鎮沙口

工業區

N/006790

N/006791

N/007644

N/007645

N/008197

2017/01/12 轉讓

Transmissão

Astellas Pharma Inc. L E O P h a r m a A/S, c o m s e d e e m 

Industriparken 55, DK-2750 Ballerup, 

Denmark

N/009902

N/009903

N/009904

N/009905

2017/01/12 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

L U C K Y  B R A N D 

D U N G A R E E S , 

INC. (corporação de 

Delaware)

Lucky Brand Dungarees, LLC

2017/01/12 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

L u c k y  B r a n d 

Dungarees, LLC

540 South Santa Fe Avenue, Los 

Angeles, California 90013, United 

States of America

N/010337 2017/01/18 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Cognac Gautier, S.A. COGNAC GAUTIER

N/010453

N/011460

N/011824

2017/01/17 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Angel Playing Cards 

Co., Ltd.

4600 Aono-cho, Higashiomi, Shiga 

527-0232, Japan

N/010522 2017/01/17 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

7-ELEVEN, INC., uma 

sociedade organizada 

e existindo segundo as 

leis do Estado do Texas, 

E.U.A.

3200 Hackberry Road, Irving, Texas 

75063, United States of America

N/021014

N/021015

N/032007

2017/01/17 轉讓

Transmissão

Sa Sa Overseas Limited Methode Swiss Limited, com sede em 

P.O. Box 957, Offshore Incorporations 

Centre, Road Town, Tortola, British 

Virgin Islands

N/041171 2017/01/12 轉讓

Transmissão

J O H N S O N  & 

J O H N S O N ,  u m a 

sociedade organizada 

e existindo segundo as 

leis do Estado de Nova

Jérsia

Basilea Pharmaceutica International 

Ltd., com sede em Grenzacherstrasse 

487, 4058 Basel, Suíça

N/043033 2017/01/13 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

志強電器服務中心有限

公司

澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成

工業大廈V4

N/044315

N/044316

N/044317

N/044319

N/044320

2017/01/20 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

A m e r i c a n  S p o r t s 

Licensing, Inc.

American Sports Licensing, LLC

N/044507 2017/01/19 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

黑龍江省同源文化發展

有限公司

中國黑龍江省哈爾濱市經開區南崗集

中區幸福科技園1棟17號
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編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/047659 2017/01/12 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

歐瑞寶（廈門）投資管

理有限公司

中國廈門市思明區宜蘭路1號21層2110

室

Room 2110, Floor 21, No. 1, Yilan 

Road, Siming District, Xiamen City, 

China

N/047886

N/047887

N/047888

2017/01/20 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

中山欖菊銷售有限公司 中國廣東省中山市小欖鎮聯豐樂豐南

路43號

N/049244

N/049245

2017/01/20 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

威仕工業公司

Wellspring Industry, 

Inc.

2100 East Valencia Dr., Suite No. B-1, 

Fullerton, California 92831, United 

States of America

N/050622

N/050623

N/050624

2017/01/13 轉讓

Transmissão

陳祥發 學記粉麵專家有限公司，地址為香港

新界元朗喜業街2號喜業工業中心2樓

203室

N/051718

N/051719

2017/01/19 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

上海普英特高層設備有

限公司

Shanghai Point High-

Rise Equipment Co., 

Ltd.

上海普英特高層設備股份有限公司

Shanghai Point High-Rise Equipment 

Co., Ltd.

N/051911

N/052011

N/052012

2017/01/20 轉讓

Transmissão

J O H N S O N  & 

JOHNSON

OXY’PHARM SARL, com sede em 

917, rue Marcel Paul à Champigny-sur-

Marne (94), França

N/057691

N/057692

N/057693

N/057694

N/057695

N/057696

2017/01/13 轉讓

Transmissão

GIADA股份有限公司

GIADA S.p.A.

宏珏高級時裝股份有限公司，地址為

中國廣東省深圳市福田區金田路4018

號安聯大廈15層B0 1、B02、B03、

B04單元

Redstone Haute Couture Co., Ltd.

N/058290 2017/01/18 轉讓

Transmissão

BNI Enterprises, Inc. BNI Global, LLC, com sede em 11525 

N. Community House Road, Suite 475, 

Charlotte, NC 28277, United States

N/059820

N/059821

N/059822

N/059823

N/059824

N/059825

N/059826

2017/01/13 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

B o r d e a u x  I n d e x 

Limited

BI WINES AND SPIRITS LIMITED

N/060012 2017/01/19 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

川渝中煙工業公司 川渝中煙工業有限責任公司

N/060012

N/076010

2017/01/19 轉讓

Transmissão

川渝中煙工業有限責任

公司

四川中煙工業有限責任公司，地址為

中國四川省成都市龍泉驛區國家級成

都經濟技術開發區成龍大道龍泉段2號

N/060170 2017/01/12 轉讓

Transmissão

P O L A  O R B I S 

HOLDINGS INC.

p d c, I N C. , c o m s e d e  e m 2 -34 , 

Minamiazabu 4-chome, Minato-ku, 

Tokyo, Japan
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編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/064815

N/064816

2017/01/13 轉讓

Transmissão

COFCO 

CORPORATION

C O F C O M E AT I N V E ST M E N T 

CO., LTD., com sede em RM810-812, 

IN 801, 8th floor, no. 8, Chao Yang 

Men South Street, Chaoyang District, 

Beijing, China

N/073902

N/073903

N/073904

N/073905

2017/01/20 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

Heraeus Noble l ight 

Fusion UV Inc.

H E R A E U S  N O B L E L I G H T 

AMERICA LLC

2017/01/20 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

H E R A E U S 

N O B L E L I G H T 

AMERICA LLC

160 Greentree Dr., Suite 101, Dover, 

Delaware 19904, U.S.A.

N/077607

N/077608

N/077609

N/077610

N/077611

N/077612

N/077613

N/077614

N/077615

N/077616

2017/01/18 轉讓

Transmissão

L a d y  A m e r i c a n a 

International, Inc.

AIRLAND HOLDING COMPANY 

LIMITED, com sede em 2/F., Yau 

Tong Industrial Bldg., 2 Shung Shun 

Street, Kowloon, Hong Kong

N/080338

N/080339

N/080340

2017/01/12 轉讓

Transmissão

SEGA Games Co., Ltd. SEGA LIVE CREATION Inc., com 

sede em 1-39-9, Higashishinagawa, 

Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

N/085130

N/085131

N/085132

N/085133

N/085134

N/085140

N/085141

N/085142

N/085143

N/085144

N/093120

N/093121

N/093122

N/093123

N/093124

N/093125

N/093126

N/093134

N/093135

N/093136

N/093137

N/093138

N/093139

N/093140

N/093818

N/093820

2017/01/20 轉讓

Transmissão

E E G M a n a g e m e n t 

Services Limited

CHEF NIC HOLDINGS LIMITED, 

com sede em P.O. Box 1239, Offshore 

Incorporations Centre, Victoria, Mahe, 

Republic of Seychelles

N/085330

N/085331

N/085332

N/085333

N/085334

N/085335

2017/01/12 轉讓

Transmissão

A S A H I  F O O D  & 

HEALTHCARE CO., 

LTD.

Asahi Group Foods, Ltd., com sede em 

23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-

ku, Tokyo, Japan

N/086864 2017/01/13 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

謙記食品貿易有限公司 香港新界葵涌葵豐街47-51號

N/089710

N/089711

N/089712

2017/01/17 轉讓

Transmissão

P a c i f i c  C o f f e e 

(Holdings) Limited

PAC I F I C C O F F E E C O M PA N Y 

LIMITED, com sede em 39/F., China 

Resources Building, 26 Harbour Road, 

Wanchai, Hong Kong

N/097243 2017/01/13 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

廣州視源電子科技股份

有限公司

Guangzhou Shiyuan 

Electronics Co., Ltd.

中國廣東省廣州市黃埔區雲埔四路6號

No. 6, Yunpu S i Road, Huangpu 

District, Guangzhou, China
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編號

N.°

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

N/097275 2017/01/12 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

Hanowa AG Indust r ies t rasse 5, 4313 Möhl in, 

Switzerland

N/097957

N/097958

N/097959

N/097960

N/097961

N/097962

N/097963

N/097964

2017/01/20 轉讓

Transmissão

Dr. Ci:Labo Co., Ltd. Johnson & Johnson Pte. Ltd., com 

sede em No. 2, International Business 

Park, The Strategy, Tower One, #07-01 

609930, Singapura

N/100174

N/100175

N/100176

N/100177

2017/01/13 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

陝西協和資產管理股份

有限公司

方元磐石資產管理股份有限公司

2017/01/13 更改地址

M o d i f i c a ç ã o d e 

sede

方元磐石資產管理股份

有限公司

中國陝西省西安市曲江新區翠華路808

號科泰大廈23層至24層

N/104563

N/104564

2017/01/19 轉讓

Transmissão

Harrison Spinks Beds 

Limited

Harrison Spinks Components Limited, 

com sede em Westland Road, Leeds, 

West Yorkshire LS11 5SN, United 

Kingdom

N/106308

N/106309

N/106310

2017/01/12 更改認別資料

M o d i f i c a ç ã o d e 

identidade

深圳市瑞達投資有限公

司

SHENZHEN RUIDA 

INVESTMENT CO., 

LTD

深圳市歌志軒餐飲有限公司

SHENZHEN KAJIKEN CATERING 

CO., LTD

N/107565

N/107566

N/107567

N/107568

N/107569

N/107570

N/107571

N/107572

N/107573

N/107574

N/107575

N/107576

N/109916

N/109917

N/109918

2017/01/20 轉讓

Transmissão

G A L A X Y 

ENTERTAINMENT 

L I C E N S I N G 

LIMITED

KIND MOST LIMITED, com sede em 

6/F Goldsland Building, 22-26, Minden 

Avenue, Tsim Sha Tsui, Kowloon, 

Hong Kong

N/108594

N/108595

N/108596

2017/01/13 轉讓

Transmissão

IDS Medical Systems 

Management Limited

IDSMED GLOBAL SERVICES 

PTE. LTD., com sede em 20 Science 

Park Road, #01-23/25 Teletech Park, 

Singapore 117674

N/113902

N/113903

N/113904

N/113905

N/113906

N/113907

N/113908

N/113909

N/113910

N/113911

N/113912

N/113913

N/113914

N/113915

N/113974

N/113975

N/113976

N/113977

2017/01/26 合併轉讓

Transmissão por 

fusão

Avantor Performance 

Materials, Inc.

Avantor Performance Materials, LLC, 

com sede em 3477 Corporate Parkway, 

Suite #200, Center Valley, Pa 18034, 

U.S.A.
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司法判決

Decisão judicial

編號

N.º

申請人/權利人

Requerente/Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º  

確定判決日期

Data de trânsito em 

julgado

1
N/89951   

N/89952 

N/89953 

N/89955 

ABLE COSMOS LIMITED 初級法院

TJB

CV1-16-0023-CRJ 15/12/2016

1
N/107168 BDO Unibank, Inc. 初級法院

TJB

CV3-16-0057-CRJ 19/12/2016

1
N/107169 BDO Unibank, Inc. 初級法院

TJB

CV1-16-0057-CRJ 09/12/2016

1 初級法院維持經濟局拒絕有關商標註冊之批示。
1
 O TJB manteve o despacho da DSE de recusa da marca.

放棄

Renúncia

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/086360 2017/01/18 The Coca-Cola Company 24

聲明異議

Reclamação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/114148 2017/01/13 敏迪（嘉利）澳門有限公司

MEDREICH KALI MACAU LDA.

MEDREICH FAR EAST LIMITED

N/115684 2017/01/16 R. SANDERSON Limited ANDERSON'S S.r.l.

N/116038 2017/01/13 庄敏麗

Chong Man Lai

鄭健鋒

答辯

Contestação

編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/113231 2017/01/12 香格里拉酒業股份有限公司 Shangri-La International Hotel Management 

Limited
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編號

N.º

提交日期

Data de  

entrada

申請人

Requerente

聲明異議人

Oponente

N/113527 2017/01/13 MEDREICH FAR EAST LIMITED MEDREICH KALI MACAU LIMITADA

N/113528 2017/01/13 MEDREICH FAR EAST LIMITED MEDREICH KALI MACAU LIMITADA

N/113529 2017/01/13 MEDREICH FAR EAST LIMITED MEDREICH KALI MACAU LIMITADA

N/113530 2017/01/13 MEDREICH FAR EAST LIMITED MEDREICH KALI MACAU LIMITADA

N/115527 2017/01/23 關承業 陳庭波

發明專利延伸之保護

Protecção de Extensão de Patente de Invenção

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款，結合《國家知識產權局與澳門特別

行政區經濟局關於在知識產權領域合作的協議》第四條及第五條的規定，公佈下列在澳門特別行政區提出的發明專利延伸申請之批

示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起計一個月期限內就下列批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

conjugados com os artigos 4.º e 5.º do «Acordo de Cooperação entre a Direcção Nacional da Propriedade Intelectual e a Direcção 

dos Serviços de Economia da RAEM na Área dos Direitos de Propriedade Intelectual», publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) 

despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de extensão de patente de invenção na RAEM, e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do 

mesmo diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a 

contar da data desta publicação.

授權的發明專利之延伸

Extensão de Patente de Invenção Concedida

[21] 編號 N.º  : J/001109 [22] 申請日 Data de pedido  : 2013/06/20

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 武田藥品工業株式會社

   TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045 Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 倉澤卓, 渡部康子, 大町佳宏 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200980116971.X 2009/03/10 CN 102026627B 2016/10/26

[51] 分類 Classificação  : A61K9/20, A61K9/50, A61K31/4439

[54] 標題 Título  : 口腔崩解固體製劑。

   Preparação sólida de desintegração oral.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了口腔崩解固體製劑如片劑，其通過將顯示出藥物活性成分控制釋放的微粒和添

加劑等進行壓片而製得，本發明提供了包含由包衣層包衣的微粒的口腔崩解固體製劑包衣層，

所述包衣層包含提供具有斷裂時的伸長率為約100~約700%的流延膜的聚合物。利用所述製

劑，在口腔崩解固體製劑的製備中可抑制壓片期間的微粒的破裂，所述口腔崩解固體製劑包含

藥物活性成分的釋放得到控制的微粒。 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2008/03/11 061673/08 日本 Japão

2008/12/26 334920/08 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001475 [22] 申請日 Data de pedido  : 2014/07/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 杰富意鋼鐵株式會社

   JFE Steel Corporation

 地址 Endereço  : 2-3, Uchisaiwai-cho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0011, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[73] 權利人 Titular : 杰富意希必路株式會社

   JFE CIVIL ENGINEERING & CONSTRUCTION CORPORATION

 地址 Endereço  : 17-4 Kuramae 2-chome, Taito-ku, Tokyo 1110051, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 石井匠, 加村久哉, 木下智裕, 宮川和明 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280056081.6 2012/11/21 CN 104053845B 2016/12/14

[51] 分類 Classificação  : E04H9/02, E04B1/58

[54] 標題 Título  : 支撑構件。

   Componente de suporte.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供一種壓彎剛性輔助支撑構件，能够除去加工工時高的焊接，利用棒鋼和鋼管等容易

從市場獲得的成品來作為軸力構件和剛性輔助構件，並且能够通過螺紋以乾燥方式而容易地

將軸力構件和剛性輔助構件連接。在軸力構件(2)的端部形成用於與接頭(6)螺合的螺紋部，在

不具有擋圈(4)的一側的剛性輔助管3的端部側，將用於抑制軸力構件(2)的彎頸的套筒(5)接合

於軸力構件(2)的外表面，將不具有套筒(5)的一側的軸力構件(2)的端部穿插至擋圈(4)的內周

面而使其與擋圈(4)接合，由此，經由擋圈(4)將軸力構件(2)與剛性輔助管(3)結合。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/11/25 2011-258073 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001897 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/10/08

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 甘恩能源有限公司

   Gane Energy & Resources Pty Ltd

 地址 Endereço  : Riverwalk, Level 2, 649 Bridge Road, Richmond Victoria 3121, Australia

 國籍 Nacionalidade  : 澳大利亞 Australiana 

[72] 發明人 Inventor : 格雷戈．莫里斯 
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380035535.6 2013/05/24 CN 104781377B 2016/10/19

[51] 分類 Classificação  : C10L1/08, C10L1/10, F02B3/08, F02B49/00, F02B51/00

[54] 標題 Título  : 用於製備和遞送燃料組合物的方法。

   Métodos para preparação e distribuição de composições combustíveis.

[57] 摘要 Resumo  : 用於產生包含甲醇和水和按重量計不多於20﹪的二甲醚的主燃料組合物、以及包含二甲醚的熏

蒸劑的方法，所述方法包括：——提供包含甲醇和二甲醚的預燃料組合物，——向所述預燃料

組合物中添加水以引起或幫助至少部分二甲醚從所述預燃料組合物中蒸發，——收集從所述預

燃料組合物中蒸發的部分二甲醚以用作熏蒸劑，以及——使用包含甲醇和水的所述預燃料組合

物的剩餘部分作為主燃料組合物。水可處於高於環境溫度的溫度下。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/05/25 2012902180 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : J/001947 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/11/18

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 美國扑克牌公司

   The United States Playing Card Company

 地址 Endereço  : 300 Gap Way, Erlanger, Kentucky 41018, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : V．克里斯娜姆蒂, D．霍瓦斯, S．柏德利

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201110360644.8 2011/11/15 CN 102805931B 2015/08/19

[51] 分類 Classificação  : A63F1/14, A63F1/18

[54] 標題 Título  : 智能桌面遊戲系統。

   Sistema inteligente de jogos de mesa.

[57] 摘要 Resumo  : 一種牌處理系統，包括：遊戲牌，其上通過微點編碼有點數和花色信息；以及牌盒，當從該牌盒

抽出遊戲牌時，該牌盒能够讀取這樣的微點。一種遊戲控制器單元確定微點在遊戲牌上的位

置，並且由此確定點數和花色信息。從而，該遊戲控制器監控了牌遊戲的進程和狀態。 

 附圖 Figura : 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/06/03 13/152,417 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001961 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/11/26

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 學校法人聖瑪麗安娜醫科大學

   ST. MARIANNA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

 地址 Endereço  : 2-16-1, Sugao, Miyamae-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 216-8511, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[73] 權利人 Titular : 泰爾茂株式會社

   TERUMO KABUSHIKI KAISHA

 地址 Endereço  : 44-1, Hatagaya, 2-Chome, Shibuya-ku, Tokyo 151-0072, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 瀧澤謙治, 早川浩一 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180013097.4 2011/03/07 CN 102791209B 2015/08/26

[51] 分類 Classificação  : A61B17/56, A61C5/04, A61F2/28

[54] 標題 Título  : 骨黏固劑注入用穿刺針。

   Agulha de punção para injecção de cimento ósseo.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明的骨黏固劑注入用穿刺針（10）的外針（12）的前端部附近具有第一側孔（22），基端部

附近具有第二側孔（24）。從外針（12）拔去內針，取而代之將內管（17）插入外針（12）時，在外

針（12）和內管（17）之間形成减壓通路（48）。由此，將骨黏固劑注入骨內時，骨內的氣體或液

體通過减壓通路（48）被排出到體外，從而能够防止骨內的壓力上升，其結果，能够防止骨黏固

劑漏出到骨外。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2010/03/09 2010-052300 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002306 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/24

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 伍德韋爾丁公司

   WOODWELDING AG

 地址 Endereço  : Mühlebach 2, 6362 Stansstad, Switzerland

 國籍 Nacionalidade  : 瑞士 Suíça 

[72] 發明人 Inventor : L．托里爾尼, M．萊曼, M．埃施利曼
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310589010.9 2009/10/27 CN 103707506B 2016/05/25

[51] 分類 Classificação  : B29C65/64, A47B96/20, B29C63/00, B32B3/12, B29L31/44

[54] 標題 Título  : 製造輕型構件的方法和支承件。

   Método para produção de componente leve e elemento de suporte.

[57] 摘要 Resumo  : 根據本發明，具有例如由木質材料製成的兩個覆蓋層(1.1,1.2)和設在兩個覆蓋層之間的填充體

的輕型構件在定尺切斷後配設有含熱塑性材料的邊部支承件(3)。這通過從窄側將邊部支承件

錨固在第一覆蓋層和第二覆蓋層來實現，如此實現該錨固，邊部支承件與各覆蓋層接觸且機械

振動通過從窄側作用的超聲焊頭(5)被耦合輸入邊部支承件，同時，邊部支承件壓靠覆蓋層，從

而在熱塑性材料和覆蓋層木材之間的過渡區域內，至少一部分熱塑性材料被液化並被壓入覆

蓋層材料，從而在硬化後形成形狀配合錨固。該方法在使用延伸的邊部支承件時在連續工作過

程中執行或在使用多個邊部支承件時以重複工序執行，直至窄側延伸區域配設有一個邊部支承

件或多個邊部支承件。另外，邊部被如此固定到所述一個邊部支承件或多個邊部支承件，即，

在該延伸區域中在覆蓋層之間的空隙在朝向窄側的方向上被封閉。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2008/10/28 1690/08 瑞士 Suíça

[21] 編號 N.º  : J/002355 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/10/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 輝瑞大藥廠

   PFIZER INC.

 地址 Endereço  : 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : P．A．卡皮諾, E．L．康恩, D．赫普沃思, D．W-S．孔, B．N．羅克, R．B．魯格里, J．S．沃馬斯, 

張岩, R．L．道, M．S．道林, S．T．M．奧爾, M．F．薩蒙斯

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280055082.9 2012/10/28 CN 103917529B 2016/08/17

[51] 分類 Classificação  : C07D239/56, C07D401/04, C07D401/10, C07D403/04, C07D405/04, C07D409/04, 

C07D417/04, C07D471/04, A61P9/00, A61K31/4166, A61K31/4178

[54] 標題 Título  : 2-硫代嘧啶酮類。

   2-tiopirimidinonas.

[57] 摘要 Resumo  : 髓過氧化物酶抑制劑、包含這種抑制劑的藥物組合物以及這種抑制劑用於治療例如心血管病

況的用途。 
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/11/11 61/558,605 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002378 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/10/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 輝瑞有限公司

   PFIZER LIMITED

 地址 Endereço  : Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade  : 英國 Inglesa 

[72] 發明人 Inventor : 大本清之, R．M．歐文, D．C．普瑞德, C．A．L．瓦特森, 竹內三舟 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380065006.0 2013/12/04 CN 104837843B 2016/08/31

[51] 分類 Classificação  : C07D487/04

[54] 標題 Título  : 作為GABAA受體調節劑的咪唑并噠嗪衍生物。

   Derivados de «imidazopyridazine» que servem como «GABAA receptor modulators».

[57] 摘要 Resumo  : 化學化合物本發明涉及咪唑并噠嗪衍生物。更特別地說，本發明涉及式(I)的4-(聯苯-3-基)-7H-

咪唑并[4,5-c]噠嗪衍生物及其藥學上可接受的鹽，其中R
1、R

2、R
3、R

4和R
5如說明書中所定

義。本發明的咪唑并噠嗪衍生物調節GA BA A受體的活性。它們可用於治療許多病症，包括疼

痛。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/12/14 61/737,157 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002379 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/10/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 輝瑞大藥廠

   PFIZER INC.
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 地址 Endereço  : 235 East 42nd Street, New York, NY 10017-5755, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : C．W．阿姆恩德, M．E．格林, D．S．約翰遜, G．W．考夫曼, C．J．奧唐奈, N．C．帕特爾, M．Y．

彼得森, A．F．斯特潘, C．M．斯蒂夫, C．蘇布拉馬尼亞姆, T．P．德蘭, P．R．費爾赫斯特

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380048982.5 2013/09/06 CN 104662021B 2016/08/24

[51] 分類 Classificação  : C07D471/04, A61K31/4985, A61P25/28

[54] 標題 Título  : 新的雙環吡啶酮類。

   Novas piridinonas bicíclicas.

[57] 摘要 Resumo  : 公開了化合物和所述化合物的可藥用鹽，其中所述化合物具有如說明書中定義的式I結構。還公

開了相應的藥物組合物、治療方法、合成方法和中間體。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/09/21 61/703,969 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002380 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/10/27

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 科樂美遊戲股份有限公司

   KONAMI GAMING, INCORPORATED

 地址 Endereço  : 585 Konami Circle, Las Vegas, NV 89119 U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 中村大輔, 永田研二 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280043349.2 2012/08/30 CN 103958014B 2016/08/24

[51] 分類 Classificação  : A63F9/24

[54] 標題 Título  : 遊戲機、用在遊戲機中的控制方法和計算機程序。

   Máquina de jogo e método de controlo e programa informático aplicados na mesma.

[57] 摘要 Resumo  : 本申請涉及遊戲機、用在遊戲機中的控制方法和計算機程序。遊戲機顯示其中至少一個物體

(39)在預定區域中移動的影片。遊戲機包括保存用於管理多種類型的屬性的屬性管理資料(23)

的屬性管理資料存儲裝置。遊戲機在預定區域中指定將被分配以所述多種類型的屬性中的任

意一種屬性的至少一個洞口(37)，通過抽選從所述多種類型的屬性中選擇待分配給洞口(37)的

屬性，把選擇的屬性分配給洞口(37)，並且當在影片中物體(39)到達洞口(37)時，在遊戲中生成

與分配給洞口(37)的屬性對應的變化。 
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 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/09/07 2011221364 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : J/002381 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/10/31

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 爵士製藥有限公司

   JAZZ PHARMACEUTICALS, INC.

 地址 Endereço  : 3180 Porter Drive, Palo Alto, California 94304, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : M．P．墨菲 MURPHY, Maura Patricia, J．F．普菲費爾 PFEIFFER, James Frederick, C．P．

奧爾菲恩 ALLPHIN, Clark Patrick, A．K．麥克金萊 MCGINLAY, Alya Khan, A．M．羅克 

ROURKE, Andrea Marie

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080067754.9 2010/05/04 CN 102946869B 2016/08/03

[51] 分類 Classificação  : A61K9/20, A61K31/19

[54] 標題 Título  : γ-羥基丁酸的速釋製劑及劑型。

   Formulações de libertação imediata e formas de dosagem de ácido gama-hidroxibutírico.

[57] 摘要 Resumo  : 本申請提供了適合GH B口服給藥的固體速釋劑型。所述固體速釋劑型包含速釋製劑，所述速

釋製劑含有相對高重量百分比的GHB，其具有與液體GHB劑型相似的生物利用度。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2010/05/04 PCT/US2010/033572 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002382 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/10/31

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 因塞特控股公司

   Incyte Holdings Corporation
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 地址 Endereço  : 1801 Augustine Cut-off, Wilmington, DE 19803, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : A．P．坎布斯 COMBS, Andrew, P., E．W．岳 YUE, Eddy, W.

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201210562826.8 2006/05/09 CN 103130735B 2016/08/03

[51] 分類 Classificação  : C07D271/08, C07D413/12, C07D285/10, C07D275/03, C07D413/14, A61K31/4245, 

A61K31/437, A61K31/433, A61K31/425, A61K31/5377, A61K31/454, A61K31/496, 

A61K31/541, A61P37/06, A61P35/00, A61P31/12, A61P25/24, A61P25/28, A61P17/02, 

A61P27/12, A61P37/02

[54] 標題 Título  : 吲�胺2,3-雙加氧酶調節劑及其用法。

   Moduladores de indoleamina 2,3-dioxigenase e métodos de uso dos mesmos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及調節劑吲�胺2,3-雙加氧酶(IDO)調節劑及其組合物和藥用方法。 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2005/05/10 60/679,507 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002383 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/01

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 雷斯韋洛吉克斯公司

   RESVERLOGIX CORP.

 地址 Endereço  : 300, 4820 Richard Road SW, Calgary, Alberta T3E 6L1, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : N．R．謝諾伊

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280053263.8 2012/10/31 CN 103945848B 2016/09/07

[51] 分類 Classificação  : A61K31/517, A61K9/48

[54] 標題 Título  : 被取代的喹唑啉酮的口服即釋製劑。

   Formulações orais de libertação imediata de «quinazolinones» substituídos.

[57] 摘要 Resumo  : 本公開內容涉及口服即釋製劑固體藥物製劑和它們的製備方法。本公開內容還部分提供了使用

用於調節載脂蛋白A-I(ApoA-I)的表達的藥物製劑的方法，及它們用於治療和預防心血管疾病

和包括膽固醇-或脂質-相關障礙、例如動脉粥樣硬化的相關疾病狀態的應用。 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/11/01 61/554,090 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002384 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/01

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 東亞ST株式會社

   Dong-A ST Co., Ltd.

 地址 Endereço  : 64 Cheonho-daero, Dongdaemun-gu, Seoul, Korea

 國籍 Nacionalidade  : 南韓 Sul-Coreana 

[72] 發明人 Inventor : 李在杰 , 任元彬, 曹宗煥, 崔成鶴, 李太鎬 
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國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201110304983.4 2004/12/17 CN 102516238B 2016/08/03

[51] 分類 Classificação  : C07D413/14 , C07F9/6558, A61K31/4439 , A61K31/675 , A61P31/04

[54] 標題 Título  : 噁唑烷酮衍生物。

   Derivados de «oxazolidinone».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明是關於新型噁唑烷酮衍生物及其製備方法，以及含有該衍生物的用於抗生素的藥物組合

物。本發明的噁唑烷酮衍生物顯示對廣譜菌的抑制活性和低毒性。通過具有羥基的化合物與氨

基酸或磷酸酯之間的反應製備的前體藥物具有優異的水溶性。而且，本發明的衍生物可以顯示

對包括革蘭氏陽性菌如葡萄球菌、腸道球菌和鏈球菌，厭氧微生物如類菌體和梭菌體以及耐酸

微生物如結核分支菌、鳥分支菌在內的人和動物病原體的有力抗菌活性。因此，含有該噁唑烷

酮的組合物用於抗生素中。 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2003/12/18 10-2003-0093342 南韓 Coreia do Sul

2004/07/27 10-2004-0058809 南韓 Coreia do Sul

[21] 編號 N.º  : J/002386 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 阿斯利康（瑞典）有限公司

   AstraZeneca AB

 地址 Endereço  : 151 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade  : 瑞典 Sueca 

[72] 發明人 Inventor : M．H．博林, C．R．斯圖爾特

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380033030.6 2013/06/20 CN 104411697B 2016/08/10

[51] 分類 Classificação  : C07D401/10, A61K31/4439, A61P25/28

[54] 標題 Título  : 樟腦磺酸鹽。

   Sal de «camphorsulfonic acid».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及(1r,1’R,4R)-4-甲氧基-5”-甲基-6’-[5-(丙-1-炔-1-基)吡啶-3-基]-3’H-二螺[環己

烷-1,2’-茚-1’2’-咪唑]-4”-胺的樟腦磺酸鹽，含有該鹽的藥物組合物和該鹽用於治療如下A -

相關病理的治療用途：唐氏綜合征、 -澱粉樣蛋白血管病例如但不限於腦澱粉樣蛋白血管病或

遺傳性腦出血，與認知缺損相關的病症例如但不限於MCI(“輕度認知缺損”)、阿爾茨海默病、

記憶喪失、與阿爾茨海默病相關的注意力缺陷症狀、與例如阿爾茨海默病的疾病相關的神經

變性或痴呆包括混合型血管和變性源性痴呆、早老性痴呆、老年性痴呆、與帕金森病相關的痴

呆、進行性核上性麻痹或皮質基質變性。 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/06/21 61/662,592 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002389 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 艾伯維生物技術有限公司
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   AbbVie Biotechnology Ltd.

 地址 Endereço  : Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda

 國籍 Nacionalidade  : 百慕大 Bermudense 

[72] 發明人 Inventor : M．W．萬, G．阿夫格尼諾斯, G．扎比斯-帕帕斯托伊特西斯

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201110327798.7 2007/04/04 CN 102391358B 2016/08/10

[51] 分類 Classificação  : C07K1/18, A61K39/395

[54] 標題 Título  : 抗體純化。

   Purificação de anticorpos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供用以從包含抗體和至少一種宿主細胞蛋白質(HCP)的混合物生產HCP降低的抗體

製品的方法，所述方法包括離子交換步驟，其中將該混合物施加到第一離子交換材料，由此獲

得HCP降低的抗體製品。 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2006/04/05 60/789725 美國 Estados Unidos da América

2006/04/06 60/790414 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002390 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/04

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 大鵬藥品工業株式會社

   TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

 地址 Endereço  : 1-27, Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018444, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 小暮健太朗, 濱進 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280029868.3 2012/04/24 CN 103608354B 2016/10/05

[51] 分類 Classificação  : C07K14/00, A61K9/127, A61K47/42

[54] 標題 Título  : 含有pH-響應肽的納米顆粒。

   Nanopartículas contendo peptídeo em resposta ao pH.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了能在弱酸性pH環境中釋放目標物質的納米顆粒和包含其的細胞導入劑。所述納

米顆粒包含納米顆粒成型組分和肽。所述顆粒成型組分形成脂質體或膠束，且所述肽序列具有

含有2至8個(任選地為相同的或不同的)以His(組氨酸)起始並以酸性氨基酸終止的單位。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/04/25 2011-097694 日本 Japão



N.º 7 — 15-2-2017  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 2541

[21] 編號 N.º  : J/002391 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/04

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 北京賽林泰醫藥技術有限公司 

 地址 Endereço  : 北京市海澱區閔庄路3號清華科技園玉泉慧谷16號樓 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[73] 權利人 Titular : 正大天晴藥業集團股份有限公司 

 地址 Endereço  : 中國江蘇省連雲港市海洲區郁州南路369號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 校登明, 李繼軍, 朱岩, 胡遠東, 王虎庭, 王哲, 王贊平, 魏永恒, 孫穎慧, 吳瓊, 張慧, 彭勇, 孔凡勝, 

孫瑩, 羅鴻, 韓永信 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280056019.7 2012/11/14 CN 103974954B 2016/08/24

[51] 分類 Classificação  : C07D473/00, C07D401/04, A61K31/52, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 調節激酶的化合物、含有它們的組合物及其用途。

   Compostos para modulação de cinase, composições compreendendo os mesmos e seus 

usos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了調節激酶的式(I)所示化合物，其藥物組合物，以及預防或治療蛋白激酶介導的疾

病或病症的方法。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/11/14 61/559,451 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002392 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/04

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 原真股份有限公司

   ORIGENIS GMBH

 地址 Endereço  : Am Klopferspitz 19a 82152 Martinsried, Germany

 國籍 Nacionalidade  : 德國 Alemã 

[72] 發明人 Inventor : M．阿爾姆施泰特爾 ALMSTETTER, Michael, M．托爾曼 THORMANN, Michael, A．特

雷姆爾 TREML, Andreas, N．特勞貝 TRAUBE, Nadine

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280019429.4 2012/04/23 CN 103492389B 2016/09/14

[51] 分類 Classificação  : C07D487/04, C07D519/00, A61K31/519, A61P29/00

[54] 標題 Título  : 用作激酶抑制劑的吡唑并[4,3-d]嘧啶。
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   Pirazol [4, 3-d] pirimidina que serve como inibidores de cinase.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及式(I)的新化合物，其能够抑制一種或多種激酶，尤其抑制SY K(脾酪氨酸激酶)、

LRRK2(富亮氨酸重複激酶2)和/或MYLK(肌球蛋白輕鏈激酶)或其突變體。所述化合物可用

於治療多種疾病。所述疾病包括自體免疫性疾病、炎性疾病、骨病、代謝疾病、神經疾病及神經

變性疾病、癌症、心血管疾病、過敏、哮喘、阿爾茨海默病、帕金森病、皮膚病症、眼病、感染性

疾病及激素相關疾病。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/04/21 61/517,582 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002393 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/07

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 美國撲克牌公司

   The United States Playing Card Company

 地址 Endereço  : 300 Gap Way, Erlanger, Kentucky 41018, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : S．馬丁, S．比爾耶, D．霍瓦斯

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280027271.5 2012/06/01 CN 103619426B 2016/10/12

[51] 分類 Classificação  : A63F1/06, A63F1/10

[54] 標題 Título  : 固定遊戲卡牌發牌盒的出牌口的設備。

   Dispositivo para fixação da boca de um distribuidor de cartas do jogo.

[57] 摘要 Resumo  : 本公開內容涉及一種用於使用在遊戲卡牌發牌盒上來防止從該遊戲卡牌發牌盒取出遊戲卡牌

的安全設備。遊戲卡牌發牌盒總體具有一個細長主體，該細長主體包括一個用於支承多個遊戲

卡牌的卡牌支架，所述卡牌支架具有一個鄰近於所述細長主體的前端的出路開口，通過該出路

開口可以從所述遊戲卡牌發牌盒取出遊戲卡牌，一個支架蓋可拆卸地附接至所述細長主體，覆

蓋卡牌支架和其中的遊戲卡牌。一個面板可拆卸地附接至所述細長主體的外部前端，並且限

定一個出牌口，通過該出牌口可以從所述出路開口抽出遊戲卡牌。所述安全設備防止從所述盒

取出遊戲卡牌，其中所述安全設備可拆卸地附接至所述遊戲卡牌發牌盒以阻塞和/或覆蓋出路

開口。 

 附圖 Figura : 
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[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/06/03 61/492,842 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002394 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/07

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 比亞迪股份有限公司

   BYD COMPANY LIMITED

 地址 Endereço  : 中國廣東省深圳市坪山新區比亞迪路3009號，郵編518118

   No. 3009, BYD Road, Pingshan, Shenzhen, Guangdong 518118, P.R.China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 張永增 ZHANG, Yongzeng, 杜曉文 DU, Xiaowen, 鐘益林 ZHONG, Yilin, 吳春芬 WU, 

Chunfen 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310105930.9 2013/03/28 CN 104071102B 2016/10/26

[51] 分類 Classificação  : B60R16/033

[54] 標題 Título  : 汽車的雙電壓電氣控制方法和控制系統及汽車。

   Método e sistema de controlo eléctrico com dupla tensão para veículos e automóveis.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提出一種汽車的雙電壓電氣控制方法、雙電壓電氣控制系統和具有該電氣控制系統的

汽車，所述汽車的雙電壓電氣控制方法包括以下步驟：將汽車的啓動發電機和蓄電池中的至少

一個提供的第一電壓轉換為第二電壓，第二電壓小於第一電壓；控制汽車的啓動發電機和蓄電

池中的至少一個以第一電壓為汽車的第一用電設備供電且以第二電壓為汽車的第二用電設備

供電。根據本發明的汽車的雙電壓電氣控制方法和系統，可以提高電氣系統的可靠性，提高燃

油效率，降低排放，節約能源。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002396 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/09

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 小豆島健康樂園有限公司

   SHODOSHIMA HEALTHY LAND CO., LTD.

 地址 Endereço  : 2721-1, Kou, Tonosho-cho, Shouzu-gun, Kagawa, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 柳生好彥 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL200910130688.4 2009/03/31 CN 101851550B 2016/09/21

[51] 分類 Classificação  : C11B1/00

[54] 標題 Título  : 橄欖提取油及其製造方法。

   Óleo extraído da azeitona e seu método de preparação.



2544 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 7 期 —— 2017 年 2 月 15 日

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供沒有橄欖味並對皮膚的滲透性優異、且具有高抗氧化性的橄欖提取油的製造方法，

以及利用該方法製造的橄欖提取油。本發明提供一種橄欖提取油的製造方法，是將橄欖果實和

橄欖葉進行粉碎，由得到的糊狀物來製造橄欖提取油的方法，並在上述粉碎工序之前或之後或

者上述粉碎工序之中，使橄欖果實和橄欖葉進行乳酸發酵。 

 附圖 Figura : 

[21] 編號 N.º  : J/002397 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/09

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 惠氏有限責任公司

   WYETH LLC

 地址 Endereço  : 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 阿拉納帕卡姆．M．文凱特桑, 陳澤成, 克里斯托弗．M．德恩哈德特, 歐斯瓦爾多．道斯 桑托什, 

伊弗恩．圭勒爾莫．德勒斯 桑托什, 埃利亞．薩斯克, 葉羅恩．C．維赫詹, 喬舒亞．亞倫．卡普蘭, 

大衛．J．理查德, 塞米拉米斯．伊拉爾-卡洛斯汀, 塔里克．S．曼索爾, 埃利亞瑪拉．古帕爾塞米, 

凱文．J．柯倫, 孟蕭．史 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201410412345.8 2009/05/21 CN 104230831B 2016/08/24

[51] 分類 Classificação  : C07D251/18

[54] 標題 Título  : 作為PI3激酶和mTOR抑制劑的三嗪化合物。

   Compostos de triazina que servem como inibidores de «PI3 kinase» e de mTOR.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及作為PI3激酶和mTOR抑制劑的三嗪化合物。具體地，本發明涉及式I化合物，其中

R
1是(II)或(III)，R

2、R
4和R

6-9如本文所定義，並且涉及該化合物的藥學上可接受鹽和酯。這些

化合物抑制PI3激酶和mTOR，並且可用於治療通過PI3激酶和mTOR介導的各種疾病，諸如

各種癌症。本發明公開了用於製備本發明化合物和使用本發明化合物的方法。還公開了含有本

發明化合物的各種組合物。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2008/05/23 61/055,661 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/002398 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 株式會社大塚製藥工場

   OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.

 地址 Endereço  : 115, Aza Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, Naruto-shi, Tokushima 7728601, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : 小林英司, 和田圭樹, 土居雅子 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201310447295.2 2013/09/24 CN 103710305B 2016/10/05

[51] 分類 Classificação  : C12N5/0775

[54] 標題 Título  : 使用含有海藻糖的細胞洗滌溶液的貼壁細胞的洗滌方法。

   Método de lavagem de células aderentes com a utilização de uma solução de lavagem de 

células contendo trealose.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供使用含有海藻糖的細胞洗滌溶液的貼壁細胞的洗滌方法，所述方法能有效抑制由

為了從培養容器剝離貼壁細胞而進行的蛋白質分解酶處理及之後的細胞處理導致的細胞死亡，

還提供用於所述洗滌方法的細胞洗滌液、使用了上述細胞洗滌液的移植用細胞懸浮液的製造

方法、含有上述細胞洗滌液的試劑盒。本發明通過下述解决手段可以抑制（阻止）由蛋白質分

解酶處理導致的細胞死亡（凋亡等）：向生理性水溶液中添加海藻糖或其衍生物或它們的鹽，

製作含有海藻糖或其衍生物或它們的鹽作為有效成分的細胞洗滌液，使用所述細胞洗滌液，在

通過蛋白質分解酶處理從培養容器剝離貼壁細胞之前洗滌細胞。 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/09/28 2012-216630 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/002399 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 挪佛麥迪哥股份公司

   NOVOMATIC AG

 地址 Endereço  : Wiener Strasse 158, A-2352 Gumpoldskirchen, Austria

 國籍 Nacionalidade  : 奧地利 Austríaca 

[73] 權利人 Titular : 戴克斯威特美國有限公司

   DEXWET USA LLC

 地址 Endereço  : 1201 Peachtree Street, N. E., Atlanta 30361, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 克里斯托夫．比希爾, 海因茨．溫克勒, 阿洛伊西．荷馬, 埃里克．派特恩, 馬克西米利安．沃伊塔 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201510161881.X 2010/11/09 CN 104826401B 2016/08/24

[51] 分類 Classificação  : B01D45/10, B01D46/00, B01D47/02

[54] 標題 Título  : 用於從氣流中清除空氣污染物的空氣濾清器。

   Purificador de ar que serve para remover poluentes relevantes da corrente de ar.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及用於從氣流中清除空氣污染物的空氣濾清器，所述空氣濾清器包括過濾裝置，該過

濾裝置包括至少一層濾層（4a,4b），該至少一層濾層基本垂直於氣流主流動方向由過濾保持器

（5）保持在所述氣流中且包括多個彼此相鄰的優選為棒狀的過濾元件（6）。根據本發明，過濾
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裝置沒有沿濾層周緣的閉合環境，但沿濾層周界的至少一部分設置開口側。濾層的平行於或相

切於最外面過濾元件縱軸綫的至少一個周緣側部分（7,8）形成為開口側，開口側沒有濾層周圍

的流量控制元件。與現有技術的濾層通常封閉在管式流道中相反，本發明避免了此類用於導向

氣流通過濾層和/或防止氣流與濾層分流的流量控制元件，其中尤其在其開口側，濾層省去流

量控制元件。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2009/11/12 09175857.3 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/002400 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 埃斯特韋實驗室有限公司

   LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

 地址 Endereço  : Avda. Mare de Déu Montserrat, 221 E-08041, Barcelona, Spain

 國籍 Nacionalidade  : 西班牙 Espanhola 

[72] 發明人 Inventor : 安東尼．托倫斯約韋爾 TORRENS JOVER, Antoni, 馬里亞．羅莎．庫貝雷斯-阿爾蒂森特 

CUBERES-ALTISENT, Maria, Rosa 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201180058240.1 2011/12/02 CN 103261192B 2016/08/10

[51] 分類 Classificação  : C07D413/12, A61K31/5377, A61P23/00

[54] 標題 Título  : 5-甲基-1-(萘-2-基)-1H-吡唑衍生物及其在增强阿片類鎮痛劑之作用中的用途。

   Derivados de «5-methyl-1-(naphthalen-2-yl)-1h-pyrazole» e seus usos para potenciar o efei-

to de analgésicos opióides.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及具有藥理活性的式(I)吡唑衍生物和這類化合物的製備方法、包含所述化合物的藥

物組合物以及其在治療和/或預防疼痛中的用途。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2010/12/03 10382326.6 歐洲聯盟 União Europeia
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[21] 編號 N.º  : J/002401 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/11

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : E & J 嘉露酒莊

   E. & J. Gallo Winery

 地址 Endereço  : 600 Yosemite Blvd., Modesto, CA 95354, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 約瑟夫．羅西, 桑迪普．卡塔穆里 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280040615.6 2012/06/28 CN 104023553B 2016/08/17

[51] 分類 Classificação  : A23L5/41

[54] 標題 Título  : 天然結晶色料及製備方法。

   Corante cristalino natural e seus processos de produção.

[57] 摘要 Resumo  : 具有高顏色强度和/或低糖含量的結晶色素或色料組合物及製備方法和工藝。所述組合物可以

包括純化的水果和/或植物色料汁。從包括諸如水果、蔬菜和藻類的植物的天然源獲得的獨特

的乾燥色料。該色料可從紅葡萄汁和/或紫胡蘿蔔花色素苷汁中獲得。製備該乾燥色料的方法

包括使用各種純化技術並隨後使用低溫乾燥方法除去水來純化該顏色色素。純化技術和低溫

乾燥的結合產生了色純和/或低糖的獨特的天然色料。色料表現出良好的存儲穩定性和/或處理

特性，包括但不限於密度、流動性、水分散性和/或吸濕性。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/06/30 61/503,557 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002402 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/11

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Center, Indianapolis, In 46285, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : M．A．席夫勒, J．S．約克

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201380034168.8 2013/06/20 CN 104411684B 2016/08/24

[51] 分類 Classificação  : C07D211/60, A61K31/45, A61P19/00, A61P29/00

[54] 標題 Título  : 苯氧基乙基哌啶化合物。

   Compostos de «phenoxyethyl piperidine».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了式II化合物或其可藥用鹽：式II，其中X是：R
1是H、-CN或F；R

2是H或甲基；R
3

是H；且R
4是H、甲基或乙基；或者R

3和R
4連接在一起形成環丙基環。
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           其中X是： 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2012/06/29 61/665,951 美國 Estados Unidos da América

2013/03/13 61/779,099 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/002403 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 布雷甘澤機械股份公司，簡稱MB股份公司

   MECCANICA BREGANZESE S.P.A., IN BREVE MB S.P.A.

 地址 Endereço  : Via Costa, 64 I-36030 Fara Vicentino (VI), Italy

 國籍 Nacionalidade  : 意大利 Italiana 

[72] 發明人 Inventor : D．阿佐林, G．阿佐林

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201280047013.3 2012/09/28 CN 103946458B 2016/10/12

[51] 分類 Classificação  : E02F3/96

[54] 標題 Título  : 用於壓碎惰性材料的料桶。

   Balde que serve para triturar o material inerte.

[57] 摘要 Resumo  : 一種用於壓碎惰性材料的料桶，該料桶包括外部殼體和壓碎裝置，該壓碎裝置設置在殼體中用

以壓碎材料，且該料桶附加地包括轉動管狀本體，該轉動管狀本體繞基本上平行於材料饋料方

向的軸綫可轉動，並相對於壓碎裝置設置在上游，以使得材料在送至壓碎裝置之前通行至轉動

本體內部，以賦予材料轉動運動。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2011/09/30 PD2011A000308 意大利 Itália

[21] 編號 N.º  : J/002404 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/11/14

[24] 批示日 Data de despacho  : 2017/01/24

[73] 權利人 Titular : 爾察禎有限公司

   ACHAOGEN, INC.

 地址 Endereço  : 7000 Shoreline Court, 3rd Floor South San Francisco, California 94080, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 
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[72] 發明人 Inventor : 喬恩．B．布如絲, 喬治．H．米勒, 詹姆士．布拉德利．阿根, 艾麗阿娜．撒克遜．阿姆斯壯 

國家知識產權局發明專利

Patente de Invenção da 

DNPI

: 專利號

N.º de patente

申請日

Data de pedido

授權公告號

N.º de anúncio da 

concessão

授權公告日

Data de anúncio da 

concessão

ZL201080031078.X 2010/05/14 CN 102481307B 2016/08/24

[51] 分類 Classificação  : A61K31/7036, A61K31/706, A61K38/12, A61P31/04

[54] 標題 Título  : 使用抗菌氨基糖苷化合物治療肺炎克雷伯杆菌感染。

   Tratamento de infecções por «klebsiella pneumoniae» com a utilização de compostos de 

«antibacterial aminoglycoside».

[57] 摘要 Resumo  : 公開了用於治療有需要的哺乳動物中肺炎克雷伯杆菌（Klebsiella pneumonia）感染的方法，

該方法包括給予該哺乳動物有效量的抗菌氨基糖苷化合物。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2009/05/14 61/178,461 美國 Estados Unidos da América

2010/02/17 61/305,463 美國 Estados Unidos da América

註冊申請之拒絕

Recusa de Pedidos de Registo

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註

Observações

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

J/002289 2017/01/23 伊萊利利公司

ELI LILLY AND COMPANY

迪斯弗拉製藥公司

DECIPHERA PHARMACEUTICALS, 

LLC

第9條第1款e）項，結合第20條第1款d）項和第25條。

Alínea e) do n.º 1 do art.º 9.º, conjugado com a alínea d) 

do n.º 1 do art.º 20.º e art.º 25.º.

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

J/001305 2017/01/16 轉讓

Transmissão

因塞特公司

Corporation Incyte 

Incyte Holdings Corporation, com 

sede em 1801 August ine Cut-off, 

Wilmington, DE 19803, U.S.A.
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司法判決

Decisão judicial

編號

N.º

申請人/權利人

Requerente/Titular

法院

Tribunal

卷宗編號

Processo n.º  

確定判決日期

Data de trânsito em 

julgado

J/001882 MPEX醫藥有限公司

MPEX PHARMACEUTICALS, INC.

初級法院

TJB

CV1-15-0063-CRJ 19/12/2016

1 初級法院維持宣佈有關第J/001882號專利延伸無效之批示。
1
 O TJB manteve o despacho que declarou a nulidade do pedido de extensão da patente n.º J/001882.

宣告延伸專利之申請無效

Declaração de nulidade de extensão de pedido de patente

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

申請人

Requerente

備註 

Observações 

根據12月13日第97/99/M號法令

Nos termos do D.L. n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro

J/002483 2017/01/26 有機能源公司

ORGANIC ENNERGY CORPORATION

第135條及第85條，結合第131條第1款、第2款及第

5款。

Art.º 135.º e o art.º 85.º, conjugado com os n.os 1, 2 e 5 

do art.º 131.º

發明專利之保護

Protecção de Patente de Invenção

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條、第八十三條及第八十四條第一款的規定，公佈下列

在澳門特別行政區提出的發明專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º, 83.º e n.º 1 do artigo 84.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de 

Dezembro, publica(m)-se a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, sobre os quais, a partir da data 

da publicação deste aviso até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : I/001449 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/07/22

[71] 申請人 Requerente : Paltronics Australasia Pty Limited

 地址 Endereço  : Unit 4 12-14 Mangrove Lane, Taren Point NSW 2229, Australia

 國籍 Nacionalidade  : 澳大利亞 Australiana 

[72] 發明人 Inventor : Dean Wright, Stephen Cowan

[51] 分類 Classificação  : A63F13/30

[54] 標題 Título  : 可拆裝轉換裝置。

   Dispositivos de conversão desmontáveis.

[57] 摘要 Resumo  : 若欲將電子遊戲機2轉換成可提供單獨聯機頭獎之一電子遊戲機，轉換裝置1需裝設於電子遊

戲機2。轉換裝置1包含用於管理單獨聯機頭獎的處理器6。處理器6同時通信連接於複數個輸入
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埠3與複數個輸出埠5。處理器6亦通信連接於記憶體8。第2圖揭示了設定利用轉換置1的第一方

法中的該些步驟，以提供一單獨聯機頭獎的流程。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/07/22 2015205889 澳大利亞 Austrália

[21] 編號 N.º  : I/001450 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/02

[71] 申請人 Requerente : ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

 地址 Endereço  : 4600 Aono-cho, Higashiomi, Shiga 527-0232, Japan

 國籍 Nacionalidade  : 日本 Japonesa 

[72] 發明人 Inventor : Yasushi Shigeta

[51] 分類 Classificação  : A63F1/18

[54] 標題 Título  : 遊藝場上的作弊檢測系統。

   Sistema para inspecção da prática de fraude nos centros de jogos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供對遊藝場上的遊戲中的作弊行為，或進行籌碼的下注和精算時的錯誤和作弊行為

進行檢測的新系統。對按照輸贏結果進行籌碼的回收及償還的遊戲中的作弊行為進行檢測的

作弊檢測系統，具備：攝像機（2），對發牌者（5）的籌碼託盤（17）中收納的籌碼（9）進行拍

攝；圖像分析裝置（12），對通過攝像機（2）拍攝到的圖像進行分析，對籌碼託盤（17）中收納

的籌碼（9）的數額進行檢測；卡牌發放裝置（13），對遊戲的輸贏結果進行判定；以及控制裝置

（14），對遊戲的輸贏結果和籌碼的回收及償還前後的籌碼託盤（17）中收納的籌碼（9）的數

額進行比較，來檢測作弊行為。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/08/03 2015-163213 日本 Japão

2015/10/01 2015-206735 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : I/001451 [22] 申請日 Data de pedido  : 2016/08/04

[71] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc.
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 地址 Endereço  : 6601 South Bermuda Road, Las Vegas, Nevada 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : BARON, Gabriel, ROBERTS, Kellen C., WESTER, Christopher D., CHESWORTH, 

Jack F., MILOSEVICH, Richard M., BORDEAUX, Christine M., REYES, Dave

[51] 分類 Classificação  : A63F1/00

[54] 標題 Título  : 具有莊家卡牌獎勵觸發之二十一點遊戲的設備及方法。

   Aparelhos e método do jogo «Vinte e Um» com o gatilho do bónus pelas cartas do dealer.

[57] 摘要 Resumo  : 揭示一種具有一多層獎金遊戲的電子管理卡牌遊戲。放置一下注以進行一二十一點基礎遊戲。

一任選側投注給玩家提供在初始莊家卡牌為一彩色對時觸發一獎金遊戲的資格。該獎金遊戲

在打完該基礎遊戲之後發生。該等初始莊家卡牌之排列判定對應倍數及獎勵挑選欄的該獎金

遊戲之一獎金等級以及標記之一數量。基於玩家標記選擇，除了使用在各個層中在量上遞減的

獎勵標記之一金字塔挑選欄判定一獎勵金額之外，判定該獎金遊戲之一倍數值。各個層含有指

定一具體獎勵金額的標記以及支持從下一更高層選擇的一單個標記（若可用）。藉由使用該倍

數值或獎勵最高獎金等級處之一累進頭獎而調整一所選擇獎勵金額而判定該獎金遊戲獎勵。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/08/04 14/817,621 美國 Estados Unidos da América

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的發明專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de invenção na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

附註

Averbamento

編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

附註之性質

Natureza de

averbamento

權利人/申請人 

Titular/Requerente

內容

Conteúdo

I/001278 2017/01/20 更改地址

Modificação de 

sede

大不列顛藥品有限公司

BRITANNIA

PHARMACEUTICALS LTD.

200 Longwater Avenue, Green Park, 

Reading, Berkshire RG2 6GP, United 

Kingdom
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實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

申請

Pedido

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條及第一百二十四條的規定，公佈下列在澳門特別行政

區提出的實用專利註冊申請，自本通告公佈日起至授予專利之日止，任何第三人均得提出聲明異議。

De acordo com os artigos 10.º e 124.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, publica(m)-se 

a seguir o(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, sobre os quais, a partir da data da publicação deste aviso 

até à data da atribuição da patente, qualquer terceiro pode apresentar reclamação.

[21] 編號 N.º  : U/000180 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/09/15

[71] 申請人 Requerente : 信鼎技術服務股份有限公司 

 地址 Endereço  : 中國台灣台北市11155士林區中山北路6段89號10樓 

[72] 發明人 Inventor : 朱沛峰, 陳萬原, 吳克敏, 鄭融蔚 

[51] 分類 Classificação  : F23D14/00

[54] 標題 Título  : 高效能及不對稱分配的噴射燃燒供氣系統。

   Sistemas de alimentação de ar por via de jacto e queima com características de alta eficiên-

cia e distribuição assimétrica.

[57] 摘要 Resumo  : 本創作係一種高效能及不對稱分配的噴射燃燒供氣系統，包括第一控制閥、第二控制閥、第三

控制閥、噴射風流量控制閥、熱風風機、燃燒空氣送風機、噴射風機，用以將外部的預熱空氣、

貯坑臭氣、大氣經熱風空氣通道、燃燒空氣通道、噴射空氣通道而導引至旋轉窯焚化爐內，且

由輔助燃燒機連結至旋轉窯焚化爐。尤其，預熱空氣及大氣是分別經熱風空氣通道、噴射空氣

通道以不對稱的方式而導引至旋轉窯焚化爐。因此，本創作可提升旋轉窯焚化爐中空氣與垃圾

的混合程度，加速垃圾的燃燒反應，並降低輔助燃燒機的使用頻率以節省整體的操作成本。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/08/03 104212446 中國台灣 Taiwan, China

[21] 編號 N.º  : U/000183 [22] 申請日 Data de pedido  : 2015/11/10

[71] 申請人 Requerente : 王宏剛 

 地址 Endereço  : 中國廣東省佛山市禪城區市東下路20號B庫1808房 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 王宏剛 

[51] 分類 Classificação  : B66F9/06

[54] 標題 Título  : 一種旋轉式叉車。

   Um tipo de empilhador com função rotativa.

[57] 摘要 Resumo  : 本實用新型涉及一種旋轉式叉車，包括有車體和設於車體前方的升降旋轉夾持裝置；所述升降

旋轉夾持裝置包括有升降機構、旋轉機構和夾持板，所述升降機構安裝固定在車體的前端，所
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述旋轉機構安裝固定在升降機構的升降基板上，所述夾持板可相對移動地安裝在旋轉機構的

旋轉基板的左右兩側。這樣，本實用新型旋轉式叉車即可將物品夾起、旋轉，以完成不同工作，

功能強大，應用廣泛，同時夾持板通過夾持油缸可調節地設於旋轉基板的左右兩側，即可夾持

不同尺寸的物品，通用性強，使用靈活、方便，夾持效果穩定，而且結構簡單、巧妙，生產加工容

易，市場競爭力強，容易普及、推廣應用。 

 附圖 Figura : 

[30] 優先權 Prioridade : 日期Data 編號N.º 國家/地區País/Território

2015/08/05 201520583406.7 中國 China

根據經十二月十三日第97/99/M號法令核准之《工業產權法律制度》第十條第一款及第二款的規定，公佈下列在澳門特別行政區

提出的實用專利註冊申請之批示，並按照同一法規第二百七十五條至第二百七十七條的規定，可於本公佈日起一個月期限內就下列

批示向初級法院提起上訴。

Em conformidade com o n.º 1 e n.º 2 do artigo 10.º do RJPI, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 97/99/M, de 13 de Dezembro, 

publica(m)-se a seguir o(s) respectivo(s) despacho(s) em relação ao(s) pedido(s) de registo de patente de utilidade na RAEM, 

e de acordo com os artigos 275.º a 277.º do referido diploma, cabe recurso para o Tribunal Judicial de Base, do(s) despacho(s) 

abaixo mencionado(s), no prazo de um mês a contar da data desta publicação.

重新轉為有效

Revalidação

編號

N.º

重新轉為

有效之日期

Data de revalidação

批示日期

Data de despacho

權利人

Titular

U/000141 2017/01/10 2017/01/10 太陽國際金融集團（亞洲）有限公司

Sun International Financial Group (Asia) Limited

更正

Rectificações

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/110969

N/110970

N/110971

權利人（2016年10月19日第42期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Titular (B.O. da RAEM n.º 42, II 

Série, de 19 de Outubro 2016)

Corporation PARIDISE GLOBAL C o r p o r a t i o n  P A R A D I S E 

GLOBAL
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程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

J/002295 權利人（2016年12月7日第49期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Titular (B.O. da RAEM n.º 49, II 

Série, de 7 de Dezembro de 2016)

CARBON CERAMICS, INC. CARBO CERAMICS, INC.

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se o seguinte:

程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

N/057517

N/057518

N/057519

N/057520

N/057521

N/057522

N/057523

N/057524

N/057525

N/057526

N/057527

N/057528

N/057529

N/057530

N/057531

N/057532

N/064184

地址（2017年1月18日第3期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Endereço (B.O. da RAEM n.º 3, II 

Série, de 18 de Janeiro de 2017)

Avenue Gratta-Paille 2, 1018, 

Switzerland

Avenue de Gratta-Paille 2, 1018 

Lausanne, Switzerland

N/115047

N/115055

服務名單（20 16年10月19日第

42期第二組《澳門特別行政區公

報》）

Lista de serviços (B.O. da RAEM 

n.º 42, II Série, de 19 de Outubro 

de 2016)

Serviços de vendas a retalho;  

vendas a retalho de artigos (por 

qualquer meio); vendas a grosso 

de artigos (por  qualquer meio).

Serviços de vendas a retalho 

r e l a c i o n a d a c o m t a l h e r e s 

(f a c a s, g a r f o s e c o l h e r e s), 

facas de cozinha, pinças para 

carne, sacos de mão, utensílios 

para coz inhar para uso em 

churrascos (barbecues) caseiros, 

f e r r a m e n t a s p a r a c o z i n h a 

(utens í l ios, não e léctr icos), 

utensílios para cozinha, panelas 

não e léctr icas para molhos, 

f r i g i d e i r a s n ã o e l é c t r i c a s, 

canecas, roupa para a cozinha, 

t-sh ir ts, bonés (chapelar ia), 

chapéus, aventais (vestuário), 

vestuário, cintos (vestuário), 

calçado, carne, carne de vaca, 

pe ixe (não v ivo), aves (não 

vivas), caça (não vivo), extractos 

de carne, óleos para cozinhar; 

vendas a retalho (por qualquer 

meio) de talheres (facas, garfos 

e colheres), facas de cozinha, 

pinças para carne, sacos de mão, 

utensílios para cozinhar para 

uso em churrascos (barbecues) 

c a s e i ro s, f e r ra m e n t a s p a ra 

c o z i n h a  ( u t e n s í l i o s, n ã o 

e léc t r i cos), u tens í l ios para 

cozinha, panelas não eléctricas 
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程序編號

Processo n.º

更正項目

Item da rectificação

原文

Onde se lê

應改為

Deve ler-se

para molhos, fr ig ideiras não 

e l é c t r i c a s, c a n e c a s, r o u p a 

para a cozinha, t-shirts, bonés 

(chapelaria), chapéus, aventais 

(vestuário), vestuário, cintos 

(vestuário), calçado, carne, carne 

de vaca, peixe (não vivo), aves 

(não v ivas), caça (não v ivo), 

extractos de carne, óleos para 

cozinhar; vendas a grosso (por 

qua lquer me io) de ta lheres 

(facas, garfos e colheres), facas 

de cozinha, pinças para carne, 

sacos de mão, utensílios para 

cozinhar para uso em churrascos 

(barbecues) caseiros, ferramentas 

para cozinha (utensíl ios, não 

e l é c t r i c o s), u t e n s í l i o s p a ra 

cozinha, panelas não eléctricas 

para molhos, fr ig ideiras não 

e l é c t r i c a s, c a n e c a s, r o u p a 

para a cozinha, t-shirts, bonés 

(chapelaria), chapéus, aventais 

(vestuário), vestuário, cintos 

(vestuário), calçado, carne, carne 

de vaca, peixe (não vivo), aves 

(não v ivas), caça (não v ivo), 

extractos de carne, óleos para 

cozinhar.

二零一七年一月二十六日於經濟局——局長 戴建業

Direcção dos Serviços de Economia, aos 26 de Janeiro de 2017. 

O Director dos Serviços, Tai Kin Ip.

（是項刊登費用為 $429,070.00）

(Custo desta publicação $ 429 070,00)

印 務 局
Imprensa Oficial

每 份 售 價 $222.00
PREÇO DESTE NÚMERO $ 222,00
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