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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/094644

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/12

[730] 申請人 Requerente : 林斌斌

   Lin, Bin Bin

 地址 Endereço : 澳門永寧街海景園2座15樓I 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 33

[511] 產品 Produtos : 含酒精的飲料（啤酒除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/094858

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/01/15

[730] 申請人 Requerente : Railtech Ltd.

 地址 Endereço : 325 Lee Avenue, Baie d’Urfe, Québec H9X 3S3, Canada

 國籍 Nacionalidade : 加拿大 Canadiana 

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
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Materiais metálicos de construção e suas ligas, nomeadamente paredes, paredes em corti-

na, paredes desdobráveis para edifícios, divisórias em parede, paredes dobráveis, paredes 

em cortina e divisórias em parede; paredes em cortina com carácter de divisória acústica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098168

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : The Estate of Marilyn Monroe LLC

 地址 Endereço : 100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, NY 10001, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário e roupa, incluindo T-shirts; vestidos; calças; vestuário de dormir; roupas para o 

exterior; fatos de banho; íntimas, incluindo roupa interior de senhora, roupas íntimas fe-

mininas, roupa de lazer; meias de vidro; fatos para uso em vestir-se de recreação infantil; 

calçado; chapelaria; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098169

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : The Estate of Marilyn Monroe LLC

 地址 Endereço : 100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, NY 10001, 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 : Jogos e brinquedos, incluindo pelúcia, carrinhos de empurrar não motorizados; bonecas, 

jogos (não electrónicos ou computadorizado), quebra-cabeças, tendas para brincar, brin-

quedos piscina, brinquedos para o banho, bonecos de vinil, artigos para festas (bolões, pre-

sentes para festas, novidades para festas e chapéuzinhos de papel para festas); decorações 

para árvores de Natal; todos incluídos na classe 28.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/098170

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : The Estate of Marilyn Monroe LLC

 地址 Endereço : 100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, NY 10001, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, incluindo televisão e produções de teatro; produção de vídeo; 

produção online de livros electrónicos, revistas e jornais; publicação de livros; produção de 

filmes; actividades desportivas e culturais; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098171

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : The Estate of Marilyn Monroe LLC

 地址 Endereço : 100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, NY 10001, 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 : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário e roupa, incluindo T-shirts; vestidos; calças; vestuário de dormir; roupas para o 

exterior; fatos de banho; íntimas, incluindo roupa interior de senhora, roupas íntimas fe-

mininas, roupa de lazer; meias de vidro; fatos para uso em vestir-se de recreação infantil; 

calçado; chapelaria; tudo incluído na classe 25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098172

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : The Estate of Marilyn Monroe LLC

 地址 Endereço : 100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, NY 10001, 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 : Jogos e brinquedos, incluindo pelúcia, carrinhos de empurrar não motorizados; bonecas, 

jogos (não electrónicos ou computadorizado), quebra-cabeças, tendas para brincar, brin-

quedos piscina, brinquedos para o banho, bonecos de vinil, artigos para festas (bolões, pre-

sentes para festas, novidades para festas e chapéuzinhos de papel para festas); decorações 

para árvores de Natal; todos incluídos na classe 28.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/098173

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/04/09

[730] 申請人 Requerente : The Estate of Marilyn Monroe LLC

 地址 Endereço : 100 West 33rd Street, Suite 1007, New York, NY 10001, 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 : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços de entretenimento, incluindo televisão e produções de teatro; produção de vídeo; 

produção online de livros electrónicos, revistas e jornais; publicação de livros; produção de 

filmes; actividades desportivas e culturais; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101056

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/25

[730] 申請人 Requerente : Payvision B.V.

 地址 Endereço : Molenpad 2, 1016 GM, Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Serviços financeiros incluindo a realização de pagamentos em mercados globais, incluindo 

pagamentos electrónicos (pagamentos por redes de comunicação electrónica como a In-

ternet e outras redes de (tele)comunicações; seguros, assuntos monetários, emissão e aqui-

sição de cartões de crédito, serviços de cartão de crédito e relacionados com transacções 

financeiras, gestão do processamento de transacções financeiras, despacho e reconciliação 

de transacções financeiras e de cartões de crédito através de uma rede informática global; 

serviços bancários multidivisas segura de gestão de riscos financeiros, gestão e pesquisa 

através de redes de computadores, redes de telecomunicações ou meios de comunicação in-

teractiva, prestação de informação financeira, incluindo informação relativa a pagamentos 

em mercados globais, como processamento de transacções feitas com cartões de crédito, 

cartões de débito, cartões de loja, cartões bancários, cartões de crédito, outros cartões e 

microchips contendo dados de contas bancárias e pagamentos; serviços financeiros, in-

cluindo serviços de pagamentos online; serviços de cartões bancários, cartões de crédito, 

cartões de débito e cartões de pagamento electrónico; serviços de cartões de crédito e car-

tões de pagamento; serviços de informações relativos ao pagamento automático de contas; 

serviços de administração de pagamentos; processamento de pagamentos.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, azul escuro, branco e tons de cinzento.

[210] 編號 N.º : N/101057

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/25

[730] 申請人 Requerente : Payvision B.V.

 地址 Endereço : Molenpad 2, 1016 GM, Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de portal de telecomunicações para 

fornecer a transferência electrónica de dados, documentos e informações através de rede 

de comunicação, fornecimento e provisão de aconselhamento e serviços em áreas de infor-

mação e comunicação.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, azul escuro, branco e tons de cinzento.

[210] 編號 N.º : N/101058

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/06/25

[730] 申請人 Requerente : Payvision B.V.

 地址 Endereço : Molenpad 2, 1016 GM, Amsterdam, The Netherlands

 國籍 Nacionalidade : 荷蘭 Holandesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Actualização de software de sistemas electrónicos para captar e transferir dados para a 

transferência electrónica de fundos; controlar sistemas de autorização e de despacho para 

dados electrónicos para a transferência electrónica de fundos; controlo de leitores de car-

tões e dispositivos electrónicos, todos para o processamento de transacções financeiras e 

relacionadas, incluindo autorização e processamento de pagamentos feitos com cartões de 

crédito, cartões de débito, cartões de loja, cartões bancários, cartões de crédito, outros car-

tões e microchips contendo dados de contas bancárias; controlo de dispositivos electrónicos 

para recuperar informação armazenada em cartões de crédito, cartões de débito, cartões 

de loja, cartões bancários, cartões de oferta, outros cartões e microchips contendo dados 

de contas bancárias, controlo e actualização de aparelhos de verificação electrónica para 

verificar a autenticidade de cartões de crédito, cartões de débito, cartões de loja, cartões 

bancários, cartões de débito, cartões de oferta, outros cartões e microchips contendo dados 

de contas bancárias; serviços na área dos serviços de consultoria e assessoria, todos relacio-

nados com sistemas electrónicos para captação e transferência de dados para a transferên-

cia electrónica de fundos das vendas; informação, assessoria e consultoria relativas a todos 

os serviços acima referidos; todos os serviços mencionados são oferecidos também através 

de redes de comunicação electrónica como a internet e outras redes de comunicação.
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Azul, azul claro, azul escuro, branco e tons de cinzento.

[210] 編號 N.º : N/101377

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : Shine TV Limited

 地址 Endereço : 42 Gloucester Avenue, NW1 8JD London, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração; serviços de cafés e snack-bares; fornecimento de alimentos e bebi-

das; serviços de catering; fornecimento de alojamento temporário; serviços de hotel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/101378

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/02

[730] 申請人 Requerente : Shine TV Limited

 地址 Endereço : 42 Gloucester Avenue, NW1 8JD London, Inglaterra

 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restauração; serviços de cafés e snack-bares; fornecimento de alimentos e bebi-

das; serviços de catering; fornecimento de alojamento temporário; serviços de hotel.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102075

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : DESCENTE, LTD.

 地址 Endereço : 11-3, Dogashiba 1-chome, Tennoji-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Malas de viagem, sacos a tiracolo, sacos de mão, sacos de lona para alpinistas, sacos de 

lona para caminhadas, sacos para alpinismo, sacos de desporto, sacos de praia, sacos de 

compras, malas escolares, malas de mão em lona estampada, sacos para cintura, carteiras 

para cartões de visita (porta-notas), estojos para bilhetes feitos de couro, estojos para car-
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tões-de-visita (porta-notas), sacos para artigos de higiene (vendidos vazios), porta-moedas, 

chapéus-de-chuva, capas para chapéus-de-chuva, malas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102076

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/27

[730] 申請人 Requerente : DESCENTE, LTD.

 地址 Endereço : 11-3, Dogashiba 1-chome, Tennoji-ku, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, vestuário para desportos, meias, meias de vidro, cintos (roupas), suspensórios 

(abraçadeira), cintos feitos de tecido, cintos feitos de couro, bandoletes (vestuário), faixas 

para os pulsos, ligas, calçado, peças e acessórios para calçado, bonés (chapelaria).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102159

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : FRENI BREMBO S.P.A. O ANCHE PIU’BREVEMENTE «BREMBO S.P.A.»

 地址 Endereço : Via Brembo, 25, 24035 Curno (Bergamo), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Travões, discos de travões, pinças de travões, coxins do travão, travões de tambor, calços de 

travões, cilindros principais de travões, cilindros de roda de travões, revestimentos de tra-

vões, travões rotores, impulsionadores de travões, alavancas de travões, pedais de travões, 

válvulas para travões, segmentos de travões, chapas de calços para os travões, ferragens de 

travões, instalações de travagem, aparelhos de travagem, embraiagens, volantes, circuitos 

hidráulicos, peças e acessórios para travões e aparelhos de travagem; todos os supra são 

para veículos e veículos motorizados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102160

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : FRENI BREMBO S.P.A. O ANCHE PIU’BREVEMENTE «BREMBO S.P.A.»

 地址 Endereço : Via Brembo, 25, 24035 Curno (Bergamo), 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 : 12

[511] 產品 Produtos : Travões, discos de travões, pinças de travões, coxins do travão, travões de tambor, calços de 

travões, cilindros principais de travões, cilindros de roda de travões, revestimentos de tra-

vões, travões rotores, impulsionadores de travões, alavancas de travões, pedais de travões, 

válvulas para travões, segmentos de travões, chapas de calços para os travões, ferragens de 

travões, instalações de travagem, aparelhos de travagem, embraiagens, volantes, circuitos 

hidráulicos, peças e acessórios para travões e aparelhos de travagem; todos os supra são 

para veículos e veículos motorizados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102161

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : FRENI BREMBO S.P.A. O ANCHE PIU’BREVEMENTE «BREMBO S.P.A.»

 地址 Endereço : Via Brembo, 25, 24035 Curno (Bergamo), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Travões, discos de travões, pinças de travões, coxins do travão, travões de tambor, calços de 

travões, cilindros principais de travões, cilindros de roda de travões, revestimentos de tra-

vões, travões rotores, impulsionadores de travões, alavancas de travões, pedais de travões, 

válvulas para travões, segmentos de travões, chapas de calços para os travões, ferragens de 

travões, instalações de travagem, aparelhos de travagem, embraiagens, volantes, circuitos 

hidráulicos, peças e acessórios para travões e aparelhos de travagem; todos os supra são 

para veículos e veículos motorizados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102162

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : FRENI BREMBO S.P.A. O ANCHE PIU’BREVEMENTE «BREMBO S.P.A.»

 地址 Endereço : Via Brembo, 25, 24035 Curno (Bergamo), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Travões, discos de travões, pinças de travões, coxins do travão, travões de tambor, calços de 

travões, cilindros principais de travões, cilindros de roda de travões, revestimentos de tra-

vões, travões rotores, impulsionadores de travões, alavancas de travões, pedais de travões, 

válvulas para travões, segmentos de travões, chapas de calços para os travões, ferragens de 

travões, instalações de travagem, aparelhos de travagem, embraiagens, volantes, circuitos 

hidráulicos, peças e acessórios para travões e aparelhos de travagem; todos os supra são 

para veículos e veículos motorizados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102163

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : FRENI BREMBO S.P.A. O ANCHE PIU’BREVEMENTE «BREMBO S.P.A.»

 地址 Endereço : Via Brembo, 25, 24035 Curno (Bergamo), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Travões, discos de travões, pinças de travões, coxins do travão, travões de tambor, calços de 

travões, cilindros principais de travões, cilindros de roda de travões, revestimentos de tra-

vões, travões rotores, impulsionadores de travões, alavancas de travões, pedais de travões, 

válvulas para travões, segmentos de travões, chapas de calços para os travões, ferragens de 

travões, instalações de travagem, aparelhos de travagem, embraiagens, volantes, circuitos 

hidráulicos, peças e acessórios para travões e aparelhos de travagem; todos os supra são 

para veículos e veículos motorizados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102164

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : FRENI BREMBO S.P.A. O ANCHE PIU’BREVEMENTE «BREMBO S.P.A.»

 地址 Endereço : Via Brembo, 25, 24035 Curno (Bergamo), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Travões, discos de travões, pinças de travões, coxins do travão, travões de tambor, calços de 

travões, cilindros principais de travões, cilindros de roda de travões, revestimentos de tra-

vões, travões rotores, impulsionadores de travões, alavancas de travões, pedais de travões, 

válvulas para travões, segmentos de travões, chapas de calços para os travões, ferragens de 

travões, instalações de travagem, aparelhos de travagem, embraiagens, volantes, circuitos 

hidráulicos, peças e acessórios para travões e aparelhos de travagem; todos os supra são 

para veículos e veículos motorizados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/102165

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/07/29

[730] 申請人 Requerente : FRENI BREMBO S.P.A. O ANCHE PIU’BREVEMENTE «BREMBO S.P.A.»

 地址 Endereço : Via Brembo, 25, 24035 Curno (Bergamo), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Travões, discos de travões, pinças de travões, coxins do travão, travões de tambor, calços de 

travões, cilindros principais de travões, cilindros de roda de travões, revestimentos de tra-

vões, travões rotores, impulsionadores de travões, alavancas de travões, pedais de travões, 

válvulas para travões, segmentos de travões, chapas de calços para os travões, ferragens de 

travões, instalações de travagem, aparelhos de travagem, embraiagens, volantes, circuitos 

hidráulicos, peças e acessórios para travões e aparelhos de travagem; todos os supra são 

para veículos e veículos motorizados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102317

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/03

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emilia Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Óculos; óculos de sol; óculos reflectores ou anti-encandeamento; óculos protectores para 

desporto; óculos de natação; estojos para óculos e óculos de sol; lentes de óculos e óculos 

de sol; armações para óculos e óculos de sol; correntes para óculos e óculos de sol; cordões 

para óculos e óculos de sol; lentes de contacto; lupas (óptica); caixas ou estojos adaptadas 

para lentes de contacto; óculos 3D; caixas ou estojos para binóculos; programas gravados 

para jogos portáteis com ecrãs de cristal líquido; «software» de jogos electrónicos para 

dispositivos electrónicos portáteis; «software» de jogos electrónicos para telefones móveis 

ou telemóveis; «software» de jogos de computador; programas gravados para jogos electró-

nicos; cartuchos com jogos para uso com aparelhos de jogos electrónicos; cartuchos com 

jogos de computador; cartuchos com jogos de vídeo; discos para jogos electrónicos; discos 

de jogos de vídeo; cassetes de jogos de computador; cassetes de jogos de vídeo; manípulos 

(«joysticks») de jogos de computador; carregadores para manípulos («joystick»); cartões de 

memória para máquinas de jogos de vídeo; ratos para máquinas de jogos de vídeo; simula-

dores para a direcção e o controlo de veículos; simuladores para treino desportivo; volantes 

para computadores; auriculares usados para ligação a jogos portáteis; malas e estojos ou 

bolsas adaptadas ou concebidas com formato para conter computadores; malas adaptadas 

para computadores portáteis («laptops»); bolsas para computadores portáteis («laptops»); 

malas e capas protectoras para computadores portáteis («tablets»); almofadas para ratos; 

telefones móveis ou telemóveis; capas para telefones móveis ou telemóveis; suportes para 

telefones móveis ou telemóveis; malas e estojos ou bolsas adaptadas ou concebidas com for-

mato para conter telefones móveis ou telemóveis; cordões, fitas, fios, tiras ou correias para 
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telefones móveis ou telemóveis; carregadores de baterias de telefones móveis ou telemóveis 

para uso em veículos; ratos (periféricos de computador); apoio de descanso de pulso para 

uso com computadores; capacetes de protecção; fatos de corrida automóvel à prova de fogo 

para fins de protecção; visores faciais para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; 

luvas para protecção contra acidentes; balaclavas para protecção contra acidentes, irradia-

ção e fogo; sapatos para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; botas para protecção 

contra acidentes, irradiação e fogo; dispositivos protectores para uso pessoal contra aciden-

tes; vestuário para protecção contra acidentes, irradiação e fogo; vestuário para protecção 

contra fogo; CD-ROMSs com corridas de carros e a história do fabrico do automóvel; 

DVDs com corridas de carros e a história do fabrico do automóvel; CD-ROMs com car-

ros e automóveis de alta competição; DVDs com carros e automóveis de alta competição; 

ficheiros de imagens descarregáveis; ficheiros de vídeo descarregáveis; publicações elec-

trónicas descarregáveis; aparelhos de verificação de velocidade para veículos; aparelhos de 

direcção automática para veículos; indicadores automáticos de baixa pressão nos pneus de 

veículos; aparelhos de estabilização de voltagem para veículos; conta-quilómetros para veí-

culos; conjuntos/pacotes «mãos-livres» para telemóveis («kits»); fechaduras eléctricas para 

veículos; chaves electrónicas para automóveis; unidades de controlo do sistema centraliza-

do de fecho para veículos; aparelho de navegação para veículos (computadores de bordo); 

acumuladores electrónicos para veículos; acumuladores eléctricos para veículos; regista-

dores de quilómetros para veículos; rádios para veículos; televisões para carros; aparelhos 

de controlo remoto; cabos de arranque para motores; termóstatos para veículos; triângulos 

de sinalização de avaria para veículos; interruptores de desactivação de sacos ou almofada 

de ar («airbags») para veículos automóveis; imanes; imanes decorativos; cordões, fitas, fios, 

tiras, correias ou laços especialmente concebidos ou adaptados como suportes para telemó-

veis, leitores MP3, máquinas fotográficas, máquinas de filmar, máquinas de vídeo; óculos, 

óculos de sol, cartões codificados magnéticos; malas e bolsas especialmente adaptadas para 

máquinas fotográficas e equipamento fotográfico; suportes e caixas adaptadas para leitores 

de discos compactos («CDs»); suportes e caixas adaptadas para leitores de DVDs; suportes 

e caixas adaptadas para leitores de MP3; conteúdos registados ou gravados; bases de dados 

electrónicas; conteúdo audiovisuais («media»); «software» de computador, gravado; siste-

mas operativos de computador; tecnologia informática e equipamento audiovisual; equipa-

mento de comunicação; redes de comunicação por computadores e equipamentos de dados 

de comunicação; equipamentos de transmissão; antenas; dispositivos de armazenamento de 

memória; fotocopiadoras; «scanners» de imagem; impressoras; equipamento de processa-

mento de dados e acessórios (eléctricos e mecânicos); distribuidores de bilhetes; terminais 

de pagamento electrónico, distribuição de dinheiro e dispositivos de triagem; mecanismos 

de pré-pagamento; periféricos de computador; «hardware» de computador; componentes, 

peças e acessórios de computador; dispositivos áudio / visual e fotográficos; dispositivos de 

áudio e receptores de rádio; dispositivos de exposição, receptores de televisão e aparelhos 

de cinema e vídeo; dispositivos de captação e desenvolvimento de imagem; cabos de sinal 

para «IT», «AV» e telecomunicações; magnetizantes e desmagnetizantes; dispositivos para 

tratamento que utilizam electricidade; aparelhos, instrumentos e cabos de electricidade; 

aparelhos e instrumentos para a acumulação e armazenamento de electricidade; fotovol-

taicos; componentes eléctricos e electrónicos; cabos e fios eléctricos; circuitos eléctricos e 

placas de circuito eléctricos; dispositivos ópticos, intensificadores de imagem e correctores; 

intensificadores ópticos; lasers, excepto para uso medicinal; dispositivos de salvaguarda, de 

segurança, de protecção e de sinalização; alarmes e equipamentos de alerta; dispositivos 

de controlo de acesso; equipamento de mergulho; dispositivos de navegação, orientação, 

acompanhamento, alvo e concepção de mapas; instrumentos de monitorização; sensores 

e detectores; instrumentos de medição, de contagem, de alinhamento e de calibragem; 
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registadores e gravadores de dados; simuladores de instrumentação; aparelhos de monito-

rização, eléctricos; aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 

cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), 

de socorro (salvamento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribui-

ção, transformação, acumulação, regulação ou controlo da corrente eléctrica; aparelhos 

para o registo, a transmissão ou a reprodução do som ou de imagens; suportes de registo 

magnético, discos acústicos; discos compactos, DVDs e outros meios de registo ou grava-

ção digital; mecanismos para aparelhos de pré-pagamento, caixas registadoras, máquinas 

de calcular, equipamentos para o tratamento da informação e computadores; «software» de 

computador; extintores de incêndio.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/02/03 MO2015C000067 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/102318

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/03

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emilia Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : Automóveis; carros; carros de corrida; carros desportivos; peças estruturais para auto-

móveis, carros de corrida, carros desportivos, veículos terrestres, aéreos e náuticos; peças 

sobressalentes e acessórios para automóveis, carros de corrida, carros desportivos, veículos 

terrestres, aéreos e náuticos; motores, eléctricos, para veículos terrestres; motores para 

veículos terrestres; assentos de veículos; capas para assentos de veículos; coberturas para 

veículos (com formato); capas para volantes de veículos; capas para compartimentos de ba-

gagem (partes de automóveis); estofos para veículos; persianas ou estores adaptados para 

automóveis; apoios de cabeça para assentos de veículos; apoios de braços para assentos de 

veículos; suportes para transporte de esquis para carros; isqueiros de charuto para automó-

veis; remendos de borracha adesiva para reparação de câmaras-de-ar; equipamentos para 

reparação de câmaras-de-ar; suportes de bagagens ou porta-bagagens para veículos; indica-

dores e sinalizadores de direcção para veículos; almofadas para assentos de veículos; pneus 

pneumáticos (pneus); revestimentos para pneus pneumáticos; (pneus); reboques (veículos); 

bicicletas, suas peças e acessórios, incluídos na classe 12; velocípedes, suas peças e acessó-

rios, incluídos na classe 12; triciclos, suas peças e acessórios, incluídos na classe 12; trenós 

de pé; cintos de segurança para assentos de veículos; correias ou arnês de segurança para 

assentos de veículos; sacos ou almofada de ar («airbags») (dispositivos de segurança para 

automóveis); dispositivos antiderrapantes para pneus de veículos; assentos de segurança 

para crianças, para veículos; dispositivos contra roubo para veículos; carrinhos de bebé (as-

sentos de bebé); capas para carrinhos de bebé; cadeiras ou carrinhos de empurrar de bebé; 

capotas e toldos para carrinho de bebé; pára-quedas; carrinhos de mão de duas rodas para 

transportar bagagem ou sacos; ascensores de montanha ou telesquis; carrinhos de golfe; 

lambretas («scooters») (veículos); carrinhos e carroças de tracção humana; meios de trans-

porte de mobilidade; veículos; aparelhos de locomoção por terra, ar ou água.
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[540] 商標 Marca : 

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

2015/02/03 MO2015C000067 意大利 Itália

 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 «passadeiras móveis», por pertencer a outra classe.

[210] 編號 N.º : N/102319

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/03

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emilia Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Casacos (vestuário); casacos de esqui; casacos resistentes ao vento; sobretudos; casacos 

compridos; batas ou casacos de trabalho de protecção; gabardinas; casacos de malha ou lã 

(«cardigans»); pulôveres; camisas, camisetas («T-shirts»); pólos ou camisas com gola («pólo 

shirts»); camisas desportivas; blusas; camisolas («sweatshirts»); camisolas («sweaters»); ca-

misolas de malha, lã ou algodão («jerseys») (vestuário); camisolas de malha, lã ou algodão 

de desporto; calças; calções, calções tipo Bermudas; calças de ganga («jeans»); saias; maca-

cões; fatos de correr, fatos de treino; fatos de exercício; fatos de corrida de automóveis, mas 

que não sejam roupa protectora; fatos; vestidos; corpetes («singlets»); cintas, alças, suspen-

sórios (suspensórios); punhos, fitas e bandas de pulso (vestuário); aventais (vestuário); fatos 

ou conjuntos inteiros interiores (vestuário); maiôs ou bodies para ginástica; polainas («leg-

gings») (polainas); calças justas («leggings») (calças); xailes; faixas de vestuário; bolsas de 

cintura porta-moedas ou cintos de dinheiro (vestuário); bolsos para vestuário; golas e co-

larinhos (vestuário); cintas elásticas sendo roupa interior; vestuários pronto a vestir; vestu-

ário para a chuva; vestuário impermeável; vestuário de golfe, excepto luvas; vestuário para 

motoristas; vestuário de esqui; fatos de esqui; fatos para a neve («snowsuits»); artigos de 

vestuário para aquecer o corpo («vestuários térmico») («bodywarmers»); polainas para jo-

elhos (vestuário); malhas (vestuário); fitas para o suor; perneiras; presilhas para perneiras, 

lenços de bolso exterior de casacos; vestuário de praia; fatos de banho; toucas de banho; 

fatos de natação; calções de banho; tangas de praia; fatos de banho de duas peças («bikinis»); 

roupões de banho; roupa interior; combinações e combinados interiores (roupa interior); 

pijamas; roupões; robes de noite ou camisas de dormir; vestuário para crianças; roupa de 

bebé; jardineiras para bebé; babetes de bebés, não em papel; babetes de pano para criança 

e para bebés; babetes, não em papel; macacões e fatinhos inteiros para criança; macacões 

e fatinhos inteiros para bebé; macacões; enxovais (vestuário); sacos-cama para bebés (ves-

tuário tipo saco usado por bebés para dormir); meias; meias de vidro; ‘collants’; meias e 

artigos de malha; sapatos; sapatos de desporto; sapatos de ginástica; sapatilhas; chinelos; 

sandália tipo socas («mules»); sandálias; botas; calçado para desporto; botas de esqui; botas 

de pós esqui; sacos de botas de esqui; chinelas («flip-flops»); socas e tamancos; sandálias de 

banho; chinelos de banho; solas para calçado, gáspias de calçado; acessórios de metal para 

o calçado; palmilhas; biqueiras para calçado; saltos para calçado; saltos; peças antiderra-

pante para calçado; vergões para calçado; tiras para sapatos; palmilhas para fins não orto-

pédicas; biqueiras (partes de calçado); linguetas e presilhas para sapatos e botas; sapatos 
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de protecção ou protectores de sapatos; sacos térmicos («footmuffs»), não eléctricos; galo-

chas; artigos de vestuário para o pescoço; cachecóis; bandanas (lenços de pescoço); lenços 

compridos («foulards») (vestuário); gravatas; luvas (vestuário); luvas de condução; luvas de 

esqui; cintos (vestuário); manguitos («muffs») (vestuário); mitenes; estolas de pele; bonés 

(chapelaria); chapéus; palas de sol; viseiras (chapelaria); boinas; fitas para a cabeça (ves-

tuário); capuchos (vestuário); toucas de banho; máscaras de dormir; balaclavas; forros ou 

gorros de capacete (chapelaria); viseiras para o sol (chapelaria); resguardos para aquecer as 

orelhas (vestuário); máscaras para protecção contra o frio; vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/02/03 MO2015C000067 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/102320

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/03

[730] 申請人 Requerente : Ferrari S.p.A.

 地址 Endereço : Via Emilia Est, 1163 Modena, Itália

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Aparelhos de diversão adaptados para uso com um ecrã externo ou monitor; aparelhos 

para jogos adaptados para uso com um ecrã externo ou monitor; máquinas de jogos de ví-

deo para uso com televisões; máquinas de jogos de vídeo; conjuntos de jogos de televisão; 

aparelhos para jogos; máquinas de diversão automáticas e de pré-pagamento; máquinas de 

diversão, sem serem as concebidas para serem adaptadas para uso com aparelhos de televi-

são e com um ecrã externo ou monitor; aparelhos de bolso para jogar jogos de vídeo; jogos 

de vídeo de bolso; jogos electrónicos de bolso; jogos de vídeo portáteis; jogos electrónicos 

portáteis; brinquedos electrónicos portáteis; unidades portáteis para jogar jogos de vídeo; 

máquinas de jogos de vídeo autónomas; equipamento de jogos de computador; consolas de 

jogos electrónicos adaptadas para uso com um ecrã externo ou monitor; controladores para 

consolas de jogo; malas, sacos e bolsas especialmente adaptados para aparelhos de jogos 

de vídeo portáteis; malas, sacos e bolsas especialmente adaptados para consolas de jogos 

de vídeo; modelos de veículos à escala; modelos de carros à escala; modelos de carros de 

corridas à escala; modelos de veículos de corridas à escala; silhuetas de modelos de carros 

de corridas; réplicas de tamanho real de carros de brinquedo; réplicas de tamanho real 

de veículos de brinquedo; réplicas de tamanho real de volantes de brinquedo; modelos de 

resina que caracterizam cenas de corridas; modelos de automobilistas à escala; modelos de 

equipas de corridas à escala; modelos ou maquetes de brinquedo; brinquedos de constru-

ção de veículos; camiões de brinquedo; veículos de brinquedo; pistas de corrida de carros 

de brinquedo; volantes de brinquedo; veículos de puxar de brinquedo; camiões com carros 

de brinquedos; «karts» a pedal de brincar para crianças; brinquedos de montar ou para 

andar montado; carros de brinquedo de pedais ou que funcionam a pilhas para crianças an-

darem; carros de pedais ou que funcionam a pilhas para crianças; «go-karts» de brinquedo 

de pedais ou que funcionam a pilhas para crianças; paragens para substituição de pneus e 

reabastecimento «pit-stops» de corridas (brinquedos); pistas de corridas (brinquedos); ca-

miões de brinquedo; reboques de brinquedo para transporte de carros; veículos de brinque-
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do controlados por rádio; carros de brinquedo controlados por rádio; estações de serviço 

de gasolina de brinquedo; garagens de carros de brincar; espaços de exposições para carros 

de brinquedo; telefones de brinquedo, brinquedos de peluche; volantes de pelúcia; ursos 

de peluche; cartas de jogar; brinquedos concebidos para serem acopulados a assentos de 

veículos; brinquedos acolchoados para cintos de segurança; organizadores de brinquedos 

para bancos traseiros; pranchas de «skate» de rua («snakeboards»); protectores de torno-

zelo (artigos de desporto); almofadas protectoras de tornozelo para a prática de desporto; 

protectores de tornozelo para patinagem; almofadas protectoras de tornozelo para patina-

gem; trotinetas de empurrar (brinquedos); varas para fãs e para entretenimento (artigos de 

novidade); varas de brinquedo para fãs e para entretenimento em forma de bandeiras (ar-

tigos de novidade); cordões, fitas, fios, tiras, correias ou laços para brinquedos; artigos de 

desporto e equipamento; equipamento para caça e pesca; equipamento para natação; deco-

rações para festas e árvores de Natal artificiais; aparelhos para feirantes e parques infantis; 

jogos e artigos para brincar; artigos de ginástica e de desporto não compreendidos noutras 

classes, decorações para árvores de Natal.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/02/03 MO2015C000067 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/102538

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/07

[730] 申請人 Requerente : Thien Minh Travel Joint Stock Company

 地址 Endereço : 12th Floor, No. 70-72 Ba Trieu Street, Hang Bai Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi, Viet 

Nam

 國籍 Nacionalidade : 越南 Vietnamita 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : 安排遊覽；安排遊艇旅行；旅行陪伴；旅行陪同；旅行社（不包括預定旅館）；旅行座位預訂；旅

遊安排；旅遊預訂；旅行預訂；觀光旅遊；代辦出國旅行簽證（旅行社服務）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，橙色和灰色， 如圖所示 

[210] 編號 N.º : N/102539

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/07

[730] 申請人 Requerente : Thien Minh Travel Joint Stock Company

 地址 Endereço : 12th Floor, No. 70-72 Ba Trieu Street, Hang Bai Ward, Hoan Kiem District, Ha Noi, Viet 

Nam

 國籍 Nacionalidade : 越南 Vietnamita 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : 飯店；臨時住宿處出租；旅館預訂；餐館；咖啡館；預訂臨時住所；提供野營場地設施。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍色，橙色和灰色，如圖所示 

[210] 編號 N.º : N/102613

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/12

[730] 申請人 Requerente : 王子鋒 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環明珠區保利達第三座14樓U 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明燈具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102963

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : MCE

 地址 Endereço : 7 rue de Tilsitt, 75017 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 : 肥皂；香料，精油，身體護理用品；牙膏；化妝用撲粉，腮紅，假睫毛，面霜及身體用乳霜，皮膚

用的軟膏（非醫用），皮膚用乳液；皮膚用牛奶乳液，頭髮用的洗髮精，化妝品，生髮水；髮油；

臉部和手部用的化妝用品；美容和化妝用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/102964

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : MCE

 地址 Endereço : 7 rue de Tilsitt, 75017 Paris, 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 : 人體用的身體衛生和美容護理；美容院，理髮店，修指甲，美容美髮的相關諮詢，物理治療。  
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[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《香水店》，因屬其他類別。 

[210] 編號 N.º : N/103010

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base 

de cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos; mel, melaço; levedura, fermento em 

pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; cafés, chás, especiarias, 

rebuçados, chocolate e molho de caramelo e combinação de pacotes de presentes com estes 

produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, nomeadamente bebidas 

geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103011

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; venda 

por correspondência, lojas de venda a retalho on-line e serviços de vendas a retalho apre-

sentando café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha e preparados 

à base de cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos, mel, melaço, levedura, fer-

mento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo, cafés, chás, 

especiarias, rebuçados, chocolate e molho de caramelo e combinação de pacotes de presen-

tes com estes produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, nomeada-

mente bebidas geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá, rebuçados, canecas, 

louça de vidro, produtos para fazer café e chá e acessórios para servir; serviços de orga-

nização e administração relacionados com o fornecimento de benefícios para lealdade do 

cliente e cliente frequente ou esquemas de viajante frequente; organização e administração 

de programas de lealdade do cliente; organização, operação e supervisão de esquemas de 
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incentivo à lealdade de clientes; promoção de vendas através de programas de lealdade do 

cliente (para terceiros); programas de incentivo à lealdade de clientes para fins comerciais 

onde os participantes possam obter prémios, descontos, oportunidades de preços e outros 

benefícios através de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103012

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; fornecimento de 

um sítio online na web apresentando informações relacionadas com o uso de cafés, chás, 

especiarias, rebuçados, canecas, copos, louça de vidro e produtos para fazer café e chá e 

acessórios para servir; e lojas de café e serviços de bares de café.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103013

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos; mel, melaço; levedura, fermento em pó; 

sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; cafés, chás, especiarias, re-

buçados, chocolate e molho de caramelo, e combinação de pacotes de presentes com estes 

produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, nomeadamente bebidas 

geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103014

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; venda 

por correspondência, lojas de venda a retalho on-line e serviços de vendas a retalho apre-

sentando café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha e prepara-

dos à base de cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos, mel, melaço, levedura, 

fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo, cafés, 

chás, especiarias, rebuçados, chocolate e molho de caramelo, e combinação de pacotes 

de presentes com estes produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, 

nomeadamente bebidas geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá, rebuçados, 

canecas, louça de vidro, produtos para fazer café e chá e acessórios para servir; serviços de 

organização e administração relacionados com o fornecimento de benefícios para lealdade 

do cliente e cliente frequente ou esquemas de viajante frequente; organização e administra-

ção de programas de lealdade do cliente; organização, operação e supervisão de esquemas 

de incentivo à lealdade de clientes; promoção de vendas através de programas de lealdade 

do cliente (para terceiros); programas de incentivo à lealdade de clientes para fins comer-

ciais onde os participantes possam obter prémios, descontos, oportunidades de preços e 

outros benefícios através de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103015

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; fornecimento de 

um sítio online na web apresentando informações relacionadas com o uso de cafés, chás, 

especiarias, rebuçados, canecas, copos, louça de vidro e produtos para fazer café e chá e 

acessórios para servir; e lojas de café e serviços de bares de café.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/103016

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos; mel, melaço; levedura, fermento em pó; 

sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; cafés, chás, especiarias, re-

buçados, chocolate e molho de caramelo, e combinação de pacotes de presentes com estes 

produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, nomeadamente bebidas 

geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103017

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; venda 

por correspondência, lojas de venda a retalho on-line e serviços de vendas a retalho apre-

sentando café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha e prepara-

dos à base de cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos, mel, melaço, levedura, 

fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo, cafés, 

chás, especiarias, rebuçados, chocolate e molho de caramelo, e combinação de pacotes 

de presentes com estes produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, 

nomeadamente bebidas geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá, rebuçados, 

canecas, louça de vidro, produtos para fazer café e chá e acessórios para servir; serviços de 

organização e administração relacionados com o fornecimento de benefícios para lealdade 

do cliente e cliente frequente ou esquemas de viajante frequente; organização e administra-

ção de programas de lealdade do cliente; organização, operação e supervisão de esquemas 

de incentivo à lealdade de clientes; promoção de vendas através de programas de lealdade 

do cliente (para terceiros); programas de incentivo à lealdade de clientes para fins comer-

ciais onde os participantes possam obter prémios, descontos, oportunidades de preços e 

outros benefícios através de compras.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/103018

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; fornecimento de 

um sítio online na web apresentando informações relacionadas com o uso de cafés, chás, 

especiarias, rebuçados, canecas, copos, louça de vidro e produtos para fazer café e chá e 

acessórios para servir; e lojas de café e serviços de bares de café.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103019

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos; mel, melaço; levedura, fermento em pó; 

sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; cafés, chás, especiarias, re-

buçados, chocolate e molho de caramelo, e combinação de pacotes de presentes com estes 

produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, nomeadamente bebidas 

geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103020

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; venda 

por correspondência, lojas de venda a retalho on-line e serviços de vendas a retalho apre-

sentando café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha e prepara-

dos à base de cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos, mel, melaço, levedura, 
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fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo, cafés, 

chás, especiarias, rebuçados, chocolate e molho de caramelo, e combinação de pacotes 

de presentes com estes produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, 

nomeadamente bebidas geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá, rebuçados, 

canecas, louça de vidro, produtos para fazer café e chá e acessórios para servir; serviços de 

organização e administração relacionados com o fornecimento de benefícios para lealdade 

do cliente e cliente frequente ou esquemas de viajante frequente; organização e administra-

ção de programas de lealdade do cliente; organização, operação e supervisão de esquemas 

de incentivo à lealdade de clientes; promoção de vendas através de programas de lealdade 

do cliente (para terceiros); programas de incentivo à lealdade de clientes para fins comer-

ciais onde os participantes possam obter prémios, descontos, oportunidades de preços e 

outros benefícios através de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103021

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, Uuited States of America

 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 : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; fornecimento de 

um sítio online na web apresentando informações relacionadas com o uso de cafés, chás, 

especiarias, rebuçados, canecas, copos, louça de vidro e produtos para fazer café e chá e 

acessórios para servir; e lojas de café e serviços de bares de café.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103022

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos; mel, melaço; levedura, fermento em pó; 

sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; cafés, chás, especiarias, re-

buçados, chocolate e molho de caramelo, e combinação de pacotes de presentes com estes 

produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, nomeadamente bebidas 

geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103023

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; venda 

por correspondência, lojas de venda a retalho on-line e serviços de vendas a retalho apre-

sentando café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha e prepara-

dos à base de cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos, mel, melaço, levedura, 

fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo, cafés, 

chás, especiarias, rebuçados, chocolate e molho de caramelo, e combinação de pacotes 

de presentes com estes produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, 

nomeadamente bebidas geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá, rebuçados, 

canecas, louça de vidro, produtos para fazer café e chá e acessórios para servir; serviços de 

organização e administração relacionados com o fornecimento de benefícios para lealdade 

do cliente e cliente frequente ou esquemas de viajante frequente; organização e administra-

ção de programas de lealdade do cliente; organização, operação e supervisão de esquemas 

de incentivo à lealdade de clientes; promoção de vendas através de programas de lealdade 

do cliente (para terceiros); programas de incentivo à lealdade de clientes para fins comer-

ciais onde os participantes possam obter prémios, descontos, oportunidades de preços e 

outros benefícios através de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103024

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; fornecimento de 

um sítio online na web apresentando informações relacionadas com o uso de cafés, chás, 

especiarias, rebuçados, canecas, copos, louça de vidro e produtos para fazer café e chá e 

acessórios para servir; e lojas de café e serviços de bares de café.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/103025

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos; mel, melaço; levedura, fermento em pó; 

sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; cafés, chás, especiarias, re-

buçados, chocolate e molho de caramelo, e combinação de pacotes de presentes com estes 

produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, nomeadamente bebidas 

geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103026

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; venda 

por correspondência, lojas de venda a retalho on-line e serviços de vendas a retalho apre-

sentando café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha e prepara-

dos à base de cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos, mel, melaço, levedura, 

fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo, cafés, 

chás, especiarias, rebuçados, chocolate e molho de caramelo, e combinação de pacotes 

de presentes com estes produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, 

nomeadamente bebidas geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá, rebuçados, 

canecas, louça de vidro, produtos para fazer café e chá e acessórios para servir; serviços de 

organização e administração relacionados com o fornecimento de benefícios para lealdade 

do cliente e cliente frequente ou esquemas de viajante frequente; organização e administra-

ção de programas de lealdade do cliente; organização, operação e supervisão de esquemas 

de incentivo à lealdade de clientes; promoção de vendas através de programas de lealdade 

do cliente (para terceiros); programas de incentivo à lealdade de clientes para fins comer-

ciais onde os participantes possam obter prémios, descontos, oportunidades de preços e 

outros benefícios através de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103027

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20
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[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; fornecimento de 

um sítio online na web apresentando informações relacionadas com o uso de cafés, chás, 

especiarias, rebuçados, canecas, copos, louça de vidro e produtos para fazer café e chá e 

acessórios para servir; e lojas de café e serviços de bares de café.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103028

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial; farinha e preparados à base de 

cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos; mel, melaço; levedura, fermento em pó; 

sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo; cafés, chás, especiarias, re-

buçados, chocolate e molho de caramelo, e combinação de pacotes de presentes com estes 

produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, nomeadamente bebidas 

geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103029

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; venda 

por correspondência, lojas de venda a retalho on-line e serviços de vendas a retalho apre-

sentando café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, café artificial, farinha e prepara-

dos à base de cereais, pão, artigos de pastelaria e confeitos, gelos, mel, melaço, levedura, 

fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (condimentos), especiarias, gelo, cafés, 

chás, especiarias, rebuçados, chocolate e molho de caramelo, e combinação de pacotes 

de presentes com estes produtos, chá preto, chá verde, saquinhos de chá, bebidas geladas, 

nomeadamente bebidas geladas à base de café e bebidas geladas à base de chá, rebuçados, 

canecas, louça de vidro, produtos para fazer café e chá e acessórios para servir; serviços de 
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organização e administração relacionados com o fornecimento de benefícios para lealdade 

do cliente e cliente frequente ou esquemas de viajante frequente; organização e administra-

ção de programas de lealdade do cliente; organização, operação e supervisão de esquemas 

de incentivo à lealdade de clientes; promoção de vendas através de programas de lealdade 

do cliente (para terceiros); programas de incentivo à lealdade de clientes para fins comer-

ciais onde os participantes possam obter prémios, descontos, oportunidades de preços e 

outros benefícios através de compras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103030

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/08/20

[730] 申請人 Requerente : Peet’s Trademark Company

 地址 Endereço : 1400 Park Avenue, Emeryville, CA 94608-3520, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecimento de comidas e bebidas; alojamento temporário; fornecimento de 

um sítio online na web apresentando informações relacionadas com o uso de cafés, chás, 

especiarias, rebuçados, canecas, copos, louça de vidro e produtos para fazer café e chá e 

acessórios para servir; e lojas de café e serviços de bares de café.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103447

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/02

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited

 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços de gestão de negócios, consultoria, informação e assessoria; adminis-

tração de negócios; gestão de projectos de negócio; serviços de gestão comercial, de vendas 

a retalho e industrial; assistência de gestão industrial; contabilidade de custos; análise de 

preço de custo; serviços de marketing e promocionais; serviços de venda a retalho e venda 

por grosso; serviços de processamento e de recuperação de dados; organização de exibi-

ções e exposições de habitação e imobiliário para finalidades promocionais e publicitárias; 

serviços de assessoria, apoio, informação e consultoria relacionados com o mencionado 

anteriormente.

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

2015/03/03 1678380 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/103448

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/02

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited

 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros e serviços financeiros, incluindo assessoria de seguros, consultoria e serviços 

de subscrição de valores («underwriting»), serviços de investimento; negócios imobiliá-

rios; investimentos de capital; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços 

de investimento de imobiliário; financiamento de investimentos; serviços financeiros, 

monetários, de imobiliário e de seguros incluindo mas não se limitando a  gestão de 

fundos, finanças, investimentos, carteiras de investimento e/ou activos, incluindo acti-

vos imobiliários; serviços de gestão financeira; serviços de cumprimento de obrigações 

financeiras; serviços de gestão de risco; serviços de avaliação; serviços de assessoria de 

risco; serviços de investimento, incluindo mas não se limitando a investimentos directos 

e indirectos na carteira imobiliária comercial/industrial; serviços de gestão de investi-

mento; serviços de gestão de fundos; serviços de gestão de activos; serviços de gestão e 

de investimento em relação a títulos de crédito e capitais; serviços de gestão de dívida, 

serviços de financiamento e estruturação de dívida, serviços de empréstimo financeiro; 

estruturação financeira e de financiamento e assessoria financeira em relação a empre-

sas conjuntas («joint venture») e aquisições e fusões de negócio; serviços financeiros ba-

seados em imobiliário; produtos financeiros baseados em imobiliário; serviços bancários 

de investimento imobiliário; serviços de gestão imobiliária; serviços de gestão de activos 

imobiliários; serviços de gestão de investimento em vendas a retalho e por grosso; servi-

ços de financiamento de capital; reestruturação de dívida e transacção; serviços de de-

senvolvimento imobiliário; serviços de gestão de bens imóveis; serviços de agência imo-

biliária; desenvolvimento e gestão de activos imobiliários comerciais/industriais; gestão 

de fideicomissos imobiliários («trusts») listados e não listados ou fundos imobiliários 

especializados; serviços imobiliários; compra, venda e arrendamento de bens imobili-

ários; serviços de gestão de arrendatário; serviços de gestão imobiliária para terceiros; 

serviços de financiamento; serviços de assessoria financeira; serviços de consultoria e 

planificação financeira; serviços de análise financeira e de relatório financeiro; serviços 

de fornecimento de informação e monitorização de carteira em relação às finanças, in-

vestimento e bens imobiliários; serviços de assessoria, apoio, informação e consultoria 

relacionados com o mencionado anteriormente.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/03/03 1678380 澳大利亞 Austrália
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[210] 編號 N.º : N/103449

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/02

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited

 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção, reparação, manutenção e instalação; serviços de limpeza nesta 

classe; fornecimento de informação sobre construção, reparação, restauração, manuten-

ção e instalação; serviços de assessoria na área da construção, reparação, restauração, 

manutenção e instalação; supervisão de edificação e construção; armação de andaimes; 

extracção mineira; exploração de pedreiras; instalação e reparação de telefones, gestão de 

projecto de construção; serviços de desenvolvimento, renovação e manutenção de imóveis 

incluindo o desenvolvimento, renovação e manutenção de centros comerciais, complexos 

industriais, edifícios de escritórios, edifícios residenciais e outros desenvolvimentos imo-

biliários; gestão de projecto incluindo gestão de projecto de centros comerciais, complexos 

industriais, edifícios de escritório, edifícios residenciais e outros desenvolvimentos imobi-

liários; serviços de assessoria, apoio, informação e consultoria relacionados com o mencio-

nado anteriormente.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/03/03 1678380 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/103450

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/02

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited

 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; comunicação através de redes de computador e redes ópticas; trans-

missão de  messagens e imagens assistida por computador; correio electrónico; comuni-

cações de dados; fornecimento de instalações para comunicações electrónicas; serviços 

de assessoria, apoio, informação e consultoria relacionados com o mencionado ante-

riormente.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/03/03 1678380 澳大利亞 Austrália
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[210] 編號 N.º : N/103451

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/02

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited

 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e desenho relacionados com os mesmos; aná-

lise industrial e serviços de pesquisa; serviços de engenharia; planeamento de construção e 

gestão de projecto; serviços de arquitectura; desenho industrial; programação informática; 

desenho, implementação, avaliação, modificação e manutenção de software informático; 

serviços de assessoria para hardware de computador; serviços de armazenamento de dados; 

serviços de prospecção e exploração em relação a minerais e petróleo; exploração, análises 

e vistorias geofísicas; serviços de investigação e desenvolvimento científico e industrial; 

inspecção; estudos de projectos técnicos; ensaios de materiais; serviços de prospecção e 

exploração em relação a minerais; serviços de assessoria, apoio, informação e consultoria 

relacionados com o mencionado anteriormente.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/03/03 1678380 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/103452

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/02

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited

 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; serviços de gestão de negócios, consultoria, informação e assessoria; adminis-

tração de negócios; gestão de projectos de negócio; serviços de gestão comercial, de vendas 

a retalho e industrial; assistência de gestão industrial; contabilidade de custos; análise de 

preço de custo; serviços de marketing e promocionais; serviços de venda a retalho e venda 

por grosso; serviços de processamento e de recuperação de dados; organização de exibi-

ções e exposições de habitação e imobiliário para finalidades promocionais e publicitárias; 

serviços de assessoria, apoio, informação e consultoria relacionados com o mencionado 

anteriormente.

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

2015/03/27 1683954 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/103453

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/02

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited

 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros e serviços financeiros, incluindo assessoria de seguros, consultoria e serviços de 

subscrição de valores («underwriting»), serviços de investimento; negócios imobiliários; in-

vestimentos de capital; serviços de investimento em imóveis comerciais; serviços de investi-

mento de imobiliário; financiamento de investimentos; serviços financeiros, monetários, de 

imobiliário e de seguros incluindo mas não se limitando a  gestão de fundos, finanças, in-

vestimentos, carteiras de investimento e/ou activos, incluindo activos imobiliários; serviços 

de gestão financeira; serviços de cumprimento de obrigações financeiras; serviços de gestão 

de risco; serviços de avaliação; serviços de assessoria de risco; serviços de investimento, 

incluindo mas não se limitando a investimentos directos e indirectos na carteira imobiliá-

ria comercial/industrial; serviços de gestão de investimento; serviços de gestão de fundos; 

serviços de gestão de activos; serviços de gestão e de investimento em relação a títulos de 

crédito e capitais; serviços de gestão de dívida, serviços de financiamento e estruturação 

de dívida, serviços de empréstimo financeiro; estruturação financeira e de financiamento 

e assessoria financeira em relação a empresas conjuntas («joint venture») e aquisições e 

fusões de negócio; serviços financeiros baseados em imobiliário; produtos financeiros ba-

seados em imobiliário; serviços bancários de investimento imobiliário; serviços de gestão 

imobiliária; serviços de gestão de activos imobiliários; serviços de gestão de investimento 

em vendas a retalho e por grosso; serviços de financiamento de capital; reestruturação de 

dívida e transacção; serviços de desenvolvimento imobiliário; serviços de gestão de bens 

imóveis; serviços de agência imobiliária; desenvolvimento e gestão de activos imobi-

liários comerciais/industriais; gestão de fideicomissos imobiliários («trusts») listados e 

não listados ou fundos imobiliários especializados; serviços imobiliários; compra, venda e 

arrendamento de bens imobiliários; serviços de gestão de arrendatário; serviços de gestão 

imobiliária para terceiros; serviços de financiamento; serviços de assessoria financeira; ser-

viços de consultoria e planificação financeira; serviços de análise financeira e de relatório 

financeiro; serviços de fornecimento de informação e monitorização de carteira em relação 

às finanças, investimento e bens imobiliários; serviços de assessoria, apoio, informação e 

consultoria relacionados com o mencionado anteriormente.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/03/27 1683954 澳大利亞 Austrália
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[210] 編號 N.º : N/103454

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/02

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited

 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Serviços de construção, reparação, manutenção e instalação; serviços de limpeza nesta 

classe; fornecimento de informação sobre construção, reparação, restauração, manuten-

ção e instalação; serviços de assessoria na área da construção, reparação, restauração, 

manutenção e instalação; supervisão de edificação e construção; armação de andaimes; 

extracção mineira; exploração de pedreiras; instalação e reparação de telefones, gestão de 

projecto de construção; serviços de desenvolvimento, renovação e manutenção de imóveis 

incluindo o desenvolvimento, renovação e manutenção de centros comerciais, complexos 

industriais, edifícios de escritórios, edifícios residenciais e outros desenvolvimentos imo-

biliários; gestão de projecto incluindo gestão de projecto de centros comerciais, complexos 

industriais, edifícios de escritório, edifícios residenciais e outros desenvolvimentos imobi-

liários; serviços de assessoria, apoio, informação e consultoria relacionados com o mencio-

nado anteriormente.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/03/27 1683954 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/103455

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/02

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited

 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Telecomunicações; comunicação através de redes de computador e redes ópticas; trans-

missão de  messagens e imagens assistida por computador; correio electrónico; comuni-

cações de dados; fornecimento de instalações para comunicações electrónicas; serviços 

de assessoria, apoio, informação e consultoria relacionados com o mencionado ante-

riormente.

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

2015/03/27 1683954 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/103456

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/02

[730] 申請人 Requerente : CIMIC Group Limited

 地址 Endereço : 472 Pacific Highway, St Leonards, New South Wales, 2065, Australia

 國籍 Nacionalidade : 澳大利亞 Australiana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos e pesquisa e desenho relacionados com os mesmos; aná-

lise industrial e serviços de pesquisa; serviços de engenharia; planeamento de construção e 

gestão de projecto; serviços de arquitectura; desenho industrial; programação informática; 

desenho, implementação, avaliação, modificação e manutenção de software informático; 

serviços de assessoria para hardware de computador; serviços de armazenamento de dados; 

serviços de prospecção e exploração em relação a minerais e petróleo; exploração, análises 

e vistorias geofísicas; serviços de investigação e desenvolvimento científico e industrial; 

inspecção; estudos de projectos técnicos; ensaios de materiais; serviços de prospecção e 

exploração em relação a minerais; serviços de assessoria, apoio, informação e consultoria 

relacionados com o mencionado anteriormente.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/03/27 1683954 澳大利亞 Austrália

[210] 編號 N.º : N/103575

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/07

[730] 申請人 Requerente : INTERNATIONAL HOTEL INVESTMENTS PLC

 地址 Endereço : 22 Europa Centre, Floriana, FRN 1400, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de hotéis e estâncias de veraneio em time-share.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103576

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/07

[730] 申請人 Requerente : INTERNATIONAL HOTEL INVESTMENTS PLC
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 地址 Endereço : 22 Europa Centre, Floriana, FRN 1400, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Assuntos imobiliários; gestão de imóveis residenciais; serviços de gestão relacionados com 

imobiliários; gestão de imobiliários e propriedades; locação de propriedades residenciais; 

locação imobiliária; agências imobiliárias; serviços de agências imobiliárias para a compra 

e venda de imobiliários e edifícios; serviços de agências imobiliárias; serviços de agências 

imobiliárias para venda, aluguer e aquisição de propriedades; avaliação imobiliária; selec-

ção de imobiliário para terceiros; aluguer de imobiliário; corretagem imobiliária; serviços 

de corretagem imobiliária para aquisição e disposição de propriedades; serviços de admi-

nistração imobiliária; provisão de informação relacionada com a venda e aluguer de casas 

e apartamentos; provisão de informação sobre imobiliário através da internet; provisão de 

informação sobre imobiliário por meios electrónicos; provisão de informação, serviços de 

consultoria e aconselhamento relacionados com todos os acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103577

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/07

[730] 申請人 Requerente : INTERNATIONAL HOTEL INVESTMENTS PLC

 地址 Endereço : 22 Europa Centre, Floriana, FRN 1400, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel; reserva de hotéis; serviços de estâncias de veraneio; provisão de alo-

jamento temporário; aluguer de apartamentos para férias; serviços de pensão e serviços 

de alojamento em pensões; restaurantes, casas públicas, bares (tavern), cafés, cafetarias e 

serviços de fornecimento de refeições; aconselhamento, consultoria e informações para os 

acima mencionados; aluguer, contratação e locação relacionada com os acima menciona-

dos; reserva de acomodações em hotéis; reserva de acomodações temporárias; aluguer de 

assentos em restaurantes; provisão de salas de conferência; provisão de instalações para 

conferências, exposições e reuniões; aluguer de mobiliário para conferências; avaliação de 

acomodações em hotéis.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103578

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/07

[730] 申請人 Requerente : INTERNATIONAL HOTEL INVESTMENTS PLC

 地址 Endereço : 22 Europa Centre, Floriana, FRN 1400, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de hotéis e estâncias de veraneio em time-share.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103579

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/07

[730] 申請人 Requerente : INTERNATIONAL HOTEL INVESTMENTS PLC

 地址 Endereço : 22 Europa Centre, Floriana, FRN 1400, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36

[511] 服務 Serviços : Assuntos imobiliários; gestão de imóveis residenciais; serviços de gestão relacionados com 

imobiliários; gestão de imobiliários e propriedades; locação de propriedades residenciais; 

locação imobiliária; agências imobiliárias; serviços de agências imobiliárias para a compra 

e venda de imobiliários e edifícios; serviços de agências imobiliárias; serviços de agências 

imobiliárias para venda, aluguer e aquisição de propriedades; avaliação imobiliária; selec-

ção de imobiliário para terceiros; aluguer de imobiliário; corretagem imobiliária; serviços 

de corretagem imobiliária para aquisição e disposição de propriedades; serviços de admi-

nistração imobiliária; provisão de informação relacionada com a venda e aluguer de casas 

e apartamentos; provisão de informação sobre imobiliário através da internet; provisão de 

informação sobre imobiliário por meios electrónicos; provisão de informação, serviços de 

consultoria e aconselhamento relacionados com todos os acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103580

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/07

[730] 申請人 Requerente : INTERNATIONAL HOTEL INVESTMENTS PLC

 地址 Endereço : 22 Europa Centre, Floriana, FRN 1400, MALTA

 國籍 Nacionalidade : 馬耳他 Maltesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel; reserva de hotéis; serviços de estâncias de veraneio; provisão de alo-

jamento temporário; aluguer de apartamentos para férias; serviços de pensão e serviços 

de alojamento em pensões; restaurantes, casas públicas, bares (tavern), cafés, cafetarias e 

serviços de fornecimento de refeições; aconselhamento, consultoria e informações para os 

acima mencionados; aluguer, contratação e locação relacionada com os acima menciona-

dos; reserva de acomodações em hotéis; reserva de acomodações temporárias; aluguer de 

assentos em restaurantes; provisão de salas de conferência; provisão de instalações para 

conferências, exposições e reuniões; aluguer de mobiliário para conferências; avaliação de 

acomodações em hotéis.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/103720

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/08

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; material impresso; produtos de papel descartáveis; sacos e artigos para em-

pacotamento, embrulho ou armazenamento em papel, cartão ou plástico; artigos de pape-

laria e artigos educacionais; fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103721

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/08

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 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/103722

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/08

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, marketing e promocionais; análise comercial, pesquisa e serviços 

de informações; assistência comercial, gestão e serviços administrativos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103723

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/08
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[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais, de entretenimento e desportivos; publicações e reportagem; con-

ferências, exposições e competições; educação e instrução; desporto e exercícios físicos; 

actividades culturais; serviços culturais; entretenimento relacionado com torneio de golfe; 

entretenimento relacionado com desportos; entretenimento, actividades desportivas e cul-

turais; organização de festas para fins culturais; organização de festas para fins educacio-

nais; organização de festas para fins de entretenimento; organização de eventos de entre-

tenimento e culturais; organização de eventos para fins culturais, de entretenimento e des-

portivos; organização de festas de gala; organização de eventos desportivos, competições 

e torneios desportivos; organização de competições desportivas e concurso de equitação; 

preparação de textos para publicação; actividades culturais e desportivas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103724

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/08

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103725

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/08

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Provisão de comida e bebida; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/103731

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/09

[730] 申請人 Requerente : CAPCOM U.S.A., INC.

 地址 Endereço : 800 Concar Drive, Suite 175, San Mateo, California 94402, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Leitores de CD-ROM; aparelhos para registo, transmissão e/ou reprodução de som e/ou 

imagens; leitores e gravadores de DVD; leitores de DVD-ROM; software para jogos de 

vídeo na forma de cartuchos ROM, cassetes, fitas, discos magnéticos e ópticos e placas de 

circuitos impressas; software para jogos de vídeo em cartuchos portáteis, aparelhos electró-

nicos de diversão portáteis com ecrã de cristal líquido; jogos de Internet (descarregáveis); 

software de jogos descarregáveis; software de jogos descarregáveis para jogar em telefones 

móveis; computadores; programas de computador; programas de jogos; software informá-

tico para autorizar o acesso a portais de Internet; software para protecção de ecrã (screen 

saver) e software para papel de parede (wallpaper); software para protecção de ecrã (screen 

saver) e software para papel de parede (wallpaper) descarregáveis para telefones móveis; 

imagens, imagens animadas e música descarregáveis para telefones móveis; máquinas para 

troca de dinheiro; toques para telemóveis (descarregáveis); músicas digitais (descarregáveis) 

fornecidas através da Internet; filmes expostos revelados; filmes de diapositivos expostos; 

discos; discos de áudio pré-gravados; discos de vídeo pré-gravados; fitas de áudio pré-gra-

vadas; fitas de vídeo pré-gravadas; CD-ROMs pré-gravados; DVD-ROMs pré-gravados; 

programas de jogos de computador multimédia interactiva; computadores periféricos; ra-

tos; almofadas para rato; correias para telemóveis; publicações electrónicas descarregáveis; 

arquivos de imagens descarregáveis; arquivos de imagens animadas descarregáveis; arqui-

vos musicais descarregáveis; peças, peças acessórias e acessórios para todos os produtos 

supra citados, tudo incluído na Classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103732

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/09

[730] 申請人 Requerente : CAPCOM U.S.A., INC.

 地址 Endereço : 800 Concar Drive, Suite 175, San Mateo, California 94402, U.S.A.

 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; jogos de Internet (não descarregáveis); fornecimento de jogos 

por meios de um sistema com base informáticos; serviços de jogo prestados on-line a partir 

de rede informática; fornecimento de jogos electrónicos para telefones móveis na Internet; 

fornecimento de jogos electrónicos para telefones inteligentes na Internet; fornecimento de 

jogos electrónicos para computadores na Internet; fornecimento de jogos electrónicos para 

aparelhos electrónicos de diversão portáteis e jogos de vídeo na Internet; arranjos, organi-

zação e condução de concursos de jogos on-line; fornecimento de imagens e imagens ani-

madas (não descarregáveis) da internet; fornecimento de jogos interactivos para múltiplos 

jogadores on-line; fornecimento de publicações electrónicas não descarregáveis; forneci-

mento de boletins informativos não descarregáveis; música digital (não descarregáveis) for-

necido da internet; fornecimento de publicações electrónicas on-line (não descarregáveis); 
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fornecimento de serviços de arcadas de diversões; fornecimento de instalações recreativas, 

incluídas arcadas de jogos de vídeo, centros de diversões, parques de diversões, salas de 

caça-níqueis, casinos, bilhares, sala de dança e salas de mah-jong; organização de concur-

sos de entretenimento; apresentação de filmes; produção e distribuição de filme cinemato-

gráfico em forma de filmes, fitas de vídeo e discos ópticos; representação de espectáculos, 

peças de teatro e concertos musicais; apresentação de espectáculos ao vivo e espectáculos 

musicais; direcção e representação de peças de teatro; produção de programas de rádio e 

televisão; aluguer de equipamentos de parques de diversão, equipamentos de arcadas de 

diversões, aparelhos de bowling, equipamentos desportivos, instrumentos musicais e equi-

pamentos de áudio; aluguer de filmes expostos revelados, filmes de diapositivos expostos, 

discos fonográficos, discos de áudio pré-gravados, discos de vídeo pré-gravados, fitas de áu-

dio pré-gravadas, fitas de vídeo pré-gravadas, CD-ROMs pré-gravados e DVD-ROMs pré-

-gravados; fornecimento de informação relacionado com todos os serviços supra citados, 

todos incluídos na Classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103818

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/11

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel e cartão; material impresso; produtos de papel descartáveis; sacos e artigos para em-

pacotamento, embrulho ou armazenamento em papel, cartão ou plástico; artigos de pape-

laria e artigos educacionais; fotografias.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103819

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/11

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 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/103820

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/11

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Serviços de publicidade, marketing e promocionais; análise comercial, pesquisa e serviços 

de informações; assistência comercial, gestão e serviços administrativos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103821

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/11

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Serviços educacionais, de entretenimento e desportivos; publicações e reportagem; con-

ferências, exposições e competições; educação e instrução; desporto e exercícios físicos; 

actividades culturais; serviços culturais; entretenimento relacionado com torneio de golfe; 

entretenimento relacionado com desportos; entretenimento, actividades desportivas e cul-

turais; organização de festas para fins culturais; organização de festas para fins educacio-

nais; organização de festas para fins de entretenimento; organização de eventos de entre-

tenimento e culturais; organização de eventos para fins culturais, de entretenimento e des-

portivos; organização de festas de gala; organização de eventos desportivos, competições 

e torneios desportivos; organização de competições desportivas e concurso de equitação; 

preparação de textos para publicação; actividades culturais e desportivas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103822

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/11

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços de design; serviços de IT; serviços científicos e tecnológicos; serviços de teste, au-

tenticação e controle de qualidade.



N.º 48 — 2-12-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 23967

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103823

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/11

[730] 申請人 Requerente : MHM Majors GmbH

 地址 Endereço : Schwarzseestr. 14, 6370 Kitzbuehel, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Provisão de comida e bebida; alojamento temporário.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/103828

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/14

[730] 申請人 Requerente : Isuzu Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Isuzu Motors Limited)

 地址 Endereço : 26-1, Minami-Oi 6-Chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-8722, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : 固體潤滑劑；燃料；機油；齒輪油；陸地車輛用油脂；工業用的礦物油和油脂（非燃料用）；工業

用的非礦物油和油脂（非燃料用）。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/03/25 2015-027425 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/104001

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/16

[730] 申請人 Requerente : Poney Resources Sdn. Bhd.

 地址 Endereço : E-7-1, Megan Avenue 1, 189 Jalan Tun Razak, 50400 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, 

Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; tudo incluído na classe 25.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104086

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/18

[730] 申請人 Requerente : LABORATOIRES EXPANSCIENCE

 地址 Endereço : 10, avenue de l’Arche - 92419 Courbevoie Cedex - 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 e preparações cosméticas para mulheres grávidas, nomeadamente loções e cre-

mes para a pele, corpo, rosto e cabelo, cremes e loções cosméticas; produtos e preparações 

cosméticas para o cuidado da pele, nomeadamente loções e cremes para a pele; produtos e 

preparações cosméticas para cuidados de beleza dos seios, nomeadamente loções e cremes 

para a pele e corpo, cremes e loções cosméticas; produtos e preparações cosméticas para 

pernas inchadas, nomeadamente loções e cremes para a pele e corpo, cremes e loções cos-

méticas; produtos e preparações cosméticas contra as manchas de gravidez, nomeadamente 

loções e cremes para a pele, rosto e corpo, cremes e loções cosméticas; produtos e prepa-

rações cosméticas para pele seca na gravidez, nomeadamente loções e cremes para a pele, 

corpo e rosto, cremes e loções cosméticas; produtos e preparações cosméticas para o cloas-

ma, nomeadamente loções e cremes para a pele e rosto, cremes e loções cosméticas; produ-

tos e preparações cosméticas para a prevenção de estrias, nomeadamente loções e cremes 

para a pele, rosto e corpo, cremes e loções cosméticas; cremes cosméticos, toalhetes cos-

méticos humedecidos, conjuntos de cosmética compostos por loções e cremes para a pele, 

corpo, rosto e cabelo, cremes cosméticos e loções; loções para fins cosméticos, máscaras de 

beleza, produtos desmaquilhantes, sabões medicinais, sabões desinfetantes, sabões derma-

tológicos, leite de toilete, leite de amêndoas para fins cosméticos, óleos para fins cosméti-

cos, óleos de amêndoa para fins cosméticos, preparações e produtos cosméticos para fins de 

emagrecimento, produtos para cuidados solares, nomeadamente protetores solares e loções 

solares; adstringentes para fins cosméticos, preparações cosméticas não medicinais para o 

banho, cotonetes para fins cosméticos, cremes para aclarar a pele, óleos essenciais, cosmé-

ticos, loções capilares, dentífricos; água de limpeza, água para fins cosméticos, soluções 

de limpeza para fins cosméticos, produtos e preparações para a limpeza da pele, sabões, 

perfumaria; produtos de perfumaria e de higiene para fins cosméticos e nomeadamente 

loções e cremes para o cuidado da pele; champôs, produtos cosméticos e preparações para 

o cuidado do couro cabeludo; produtos e preparações não medicinais de toucador para 

bebé; água de toilete sem álcool para bebé, água de colónia, água de colónia (eau-de soin) 

para fins cosméticos, preparações não medicinais para o cuidado da pele, nomeadamente: 

sabões, cremes, sticks hidratantes, sabonete líquido para o corpo, sabonete líquido para 

as mãos, loções cosméticas, leites de limpeza para toilete, tónicos para a pele, hidratantes 

para a pele, emulsões para o corpo, geles de duche, pós cosméticos, cremes solares para 

fins cosméticos, loções cosméticas de proteção solar, espuma de banho; produtos não medi-

cinais para o cuidado da pele do bebé, nomeadamente champôs, cremes de proteção solar, 

cremes e sabonetes hidratantes para o rosto, cremes e sabonetes hidratantes para o corpo; 
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toalhitas húmidas impregnadas com loções cosméticas, toalhetes impregnados com loções 

cosméticas para a muda da fralda, líquido dermo-lavante, champô para crianças, champô 

para bebés, champô amaciador, solução de lavagem para corpo e cabelo, sabonetes super-

gordos, sabonete líquido para o corpo, espuma de banho para bebé, produtos de toucador 

para bebé, produtos cosméticos para o banho do bebé, preparações cosméticas protetoras 

para bebé, cremes e leites para a pele, produtos não medicinais para a proteção da pele; 

leites e cremes para o rosto, leites e cremes para o corpo, leites e cremes para a zona da 

fralda, sticks não medicinais para a proteção da pele, nomeadamente cremes, loções, leites, 

sprays e óleos contendo proteção solar; cremes para o corpo, cremes hidratantes, cremes 

vitaminados para a pele, cremes vitaminados para a pele para a muda da fralda; produtos 

perfumados para o duche, nomeadamente gel; cremes e leites de proteção solar para fins 

cosméticos, leite hidratante repelente de insetos para fins cosméticos, sabonete perfumado, 

sabonete-creme, barras dermatológicas sem sabão, geles de lavagem dermatológicos sem 

sabão, cremes para as mãos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104087

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/18

[730] 申請人 Requerente : Wynn Co.,Ltd.

 地址 Endereço : 7-22-1 Koyama, Fujiidera, Osaka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : 錢包；手提包；手袋；非專用化妝包；用於裝化妝用品的手提包（空的）；包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104101

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/18

[730] 申請人 Requerente : 衛信工程服務（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街166號永好工業大廈8樓H座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : 照明燈具。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104136

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/18

[730] 申請人 Requerente : Creative Lighting Asia (Equipment) Limited

 地址 Endereço : Units 22-23, 25-26, 9/F Pacific Link Tower 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 : 11

[511] 產品 Produtos : Luminárias; díodos emissores de luz (LED); aparelhos e instrumentos de iluminação; lâm-

padas de iluminação, aparelhos e instalações de iluminação e expositores LED (díodos 

emissores de luz); módulos de LED (díodos emissores de luz); dispositivos de exibição de 

OLED (díodos emissores de luz orgânicos); placas de guia de retroiluminação (com ou 

sem lâmpada e um inversor) para uso como componentes de expositores de cristal líquido; 

inversores de retroiluminação; módulos de retroiluminação; unidade de retroiluminação 

para LCD (expositores de cristal líquido); unidade de retroiluminação para uso como com-

ponentes de expositores de cristal líquido; lâmpadas díodos emissores de luz intermitente 

(luzes de sinalização); programas de computador usado para controlar a cor de luz artifi-

cial; conectores para luminárias; dispositivos electrónicos usados para controlar energia 

e luz; equipamentos electrónicos para controlo de luz e controlo de sombra; exposímetros 

(medidores de luz); guia de iluminação de fibra óptica; aparelhos de controlo de luz fluores-

centes; elementos e aparelhos para transmitir de luz de laser; filamentos condutores de luz 

(fibra óptica); filamentos condutores de luz (fibra óptica) (fibras); regulador da intensidade 

da luz (eléctrico); regulador da intensidade da luz eléctricos (reguladores); fichas de díodos 

emissores de luz; díodos emissores de luz de mostradores digitais; díodos emissores de luz 

de monitores matriciais; lâmpadas de díodo de emissores de luz; sinais de emissores de luz; 

reguladores de luz eléctricos (regulador da intensidade); fibra óptica (fibras) (filamentos 

condutores de luz), tudo incluído na classe 11.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104137

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/18

[730] 申請人 Requerente : Creative Lighting Asia (Equipment) Limited

 地址 Endereço : Units 22-23, 25-26, 9/F Pacific Link Tower 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Promoção de vendas para terceiros; importação de aparelhos e instrumentos de ilumina-

ção, tudo incluído na classe 35.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104138

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/18

[730] 申請人 Requerente : Creative Lighting Asia (Equipment) Limited

 地址 Endereço : Units 22-23, 25-26, 9/F Pacific Link Tower 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 : 37

[511] 服務 Serviços : Instalação, testes, comissão, manutenção e reparação de aparelhos e instrumentos de ilu-

minação, tudo incluído na classe 37.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104139

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/18

[730] 申請人 Requerente : Creative Lighting Asia (Equipment) Limited

 地址 Endereço : Units 22-23, 25-26, 9/F Pacific Link Tower 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Desenho, programação de sistemas de iluminação, tudo incluído na classe 42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104148

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/18

[730] 申請人 Requerente : 京樂產業控股株式會社

   KYORAKU INDUSTRIAL HOLDINGS CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本國愛知縣名古屋市天白區中砂町210

   210 Nakasuna-Cho Tenpaku-Ku, Nagoya-Shi, Aichi, 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 : Programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo de arcada; programas operativos de 

computador; programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico; cir-

cuitos electrónicos e CD-ROMs gravados com programas para jogos portáteis com ecrãs 

de cristais líquidos; software de aplicação; software de aplicação para jogos; programas de 

jogos para telemóveis ou dispositivos electrónicos portáteis; programas de jogos [transferí-
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veis]; programas de jogos para máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico [transferíveis]; 

so ftware de aplicação [transferível]; software de aplicação para jogos [transferível]; progra-

mas de jogos para telemóveis ou dispositivos electrónicos portáteis [transferíveis].

[540] 商標 Marca : 

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

2015/03/20 2015-025690 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/104149

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/18

[730] 申請人 Requerente : 京樂產業控股株式會社

   KYORAKU INDUSTRIAL HOLDINGS CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本國愛知縣名古屋市天白區中砂町210

   210 Nakasuna-Cho Tenpaku-Ku, Nagoya-Shi, Aichi, 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 : Fornecimento de instalações de entretenimento; fornecimento de jogos para máquinas de 

jogos de vídeo de arcada na Internet ou em canais de telecomunicações; fornecimento de 

jogos para máquinas de jogos de vídeo de uso doméstico na Internet ou em canais de tele-

comunicações; fornecimento de jogos para telemóveis ou dispositivos electrónicos portáteis 

na Internet ou em canais de telecomunicações; fornecimento de jogos na Internet ou em 

canais de telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/03/20 2015-025690 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/104150

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/18

[730] 申請人 Requerente : 京樂產業控股株式會社

   KYORAKU INDUSTRIAL HOLDINGS CO., LTD.

 地址 Endereço : 日本國愛知縣名古屋市天白區中砂町210

   210 Nakasuna-Cho Tenpaku-Ku, Nagoya-Shi, Aichi, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de software de aplicação na Internet ou em canais de telecomunicações; for-

necimento de software de aplicação para jogos na Internet ou em canais de telecomunica-

ções.

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

2015/03/20 2015-025690 日本 Japão

[210] 編號 N.º : N/104152

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Computadores; periféricos para computadores; hardware (equipamento) de computador; 

software de jogos electrónicos portáteis adaptados para serem utilizados com ecrãs ou 

monitores externos; computadores portáteis; computadores de tablete; assistentes pessoais 

digitais; agendas electrónicas; blocos de notas electrónicos; leitores de livros electrónicos; 

software de jogos de computador para máquinas de jogo; dispositivos electrónicos digitais 

portáteis e utilizáveis; dispositivos electrónicos portáteis e utilizáveis para a recepção, 

armazenamento e/ou transmissão sem fios de dados e mensagens, que permitem os utiliza-

dores acompanharem ou gerirem informações pessoais; aparelhos para gravar e reproduzir 

sons; leitores MP3 e leitores de áudio de outros formatos digitais; leitores de áudio digitais; 

leitores e gravadores de vídeo digitais; leitores e gravadores de cassetes de áudio; leitores e 

gravadores de cassetes de vídeo; leitores e gravadores de discos compactos; leitores e grava-

dores de discos digitais versáteis; leitores e gravadores de fitas áudio digitais; rádios, trans-

missores de rádio e receptores; misturadores de áudio, vídeo e digitais; amplificadores de 

áudio; receptores de áudio; descodificadores de áudio; aparelhos de áudio para automóveis; 

aparelhos para gravação e reconhecimento de voz; auriculares, auscultadores; altifalantes; 

microfones; componentes de áudio e acessórios; modems; aparelhos de comunicação para 

redes; equipamento e instrumentos de comunicação electrónica; aparelhos de ensino audio-

visuais; aparelhos e instrumentos ópticos; aparelhos e instrumentos de telecomunicação; 

dispositivos de geo-posicionamento por satélite (GPS); telefones; dispositivos de comunica-

ções sem fios para a transmissão de voz, dados ou imagens; cabos; aparelhos para o armaze-

namento de dados; suportes de registo magnético; placas, discos e cassetes que contêm ou 

para gravar programas e software informático; máquinas de fax; câmaras; pilhas/baterias; 

televisões; televisores; ecrãs de televisão; codificadores/descodificadores (set-top boxes); 

software de computador; jogos de computador e electrónicos; software para sistemas de 

operação de computadores; software informático de geo-posicionamento por satélite (GPS); 

software informático para viagens e turismo, planeamento de viagens, à navegação, planea-

mento de itinerários de viagens, informações geográficas e sobre destinos, transportes e 

trânsito, instruções sobre a condução e passeios, a elaboração de mapas personalizados, in-

formações de mapas de ruas, visualizações de mapas electrónicos e informações sobre des-

tinos; software informático para criar, preparar, distribuir, descarregar, transmitir, receber, 

reproduzir, editar, extrair, codificar, descodificar, visualizar, armazenar e organizar textos, 

dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outro conteúdo multimédia, publicações electróni-

cas e jogos electrónicos; software informático para gravar, organizar, transmitir, manipular, 

e rever textos, dados, ficheiros de áudio, ficheiros de vídeo e jogos electrónicos relacionados 

com computadores, televisões, codificadores/descodificadores de televisão (set-top boxes), 

leitores de áudio, leitores de vídeo, leitores multimédia, telefones e dispositivos electrónicos 

digitais portáteis; software informático que permite aos utilizadores programar e distribuir 

texto, dados, gráficos, imagens, áudio, vídeo e outros conteúdos multimédia através de re-
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des de comunicação globais e outras redes informáticas, electrónicas de comunicações; sof-

tware informático para identificar, localizar, agrupar, distribuir e gerir dados e ligações en-

tre servidores informáticos e utilizadores ligados a redes de comunicação globais e a outras 

redes informáticas, electrónicas e de comunicações; software informático para dispositivos 

electrónicos digitais móveis portáteis e outros dispositivos electrónicos para consumido-

res; software de publicações electrónicas; software para ler publicações electrónicas; soft-

ware informático para gerir informações pessoais; conteúdo, informações e comentários 

de áudio e audiovisuais pré-gravados e descarregáveis; livros, revistas, periódicos, boletins 

informativos, jornais, diários electrónicos e outras publicações electrónicas descarregáveis; 

software de gestão de bases de dados; software de reconhecimento de sinais; software de 

reconhecimento de voz; software de correio electrónico e de transmissão de mensagens; 

software informático para aceder, procurar e pesquisar bases de dados em linha; boletins 

electrónicos; software de sincronização de dados; software para o desenvolvimento de 

programas informáticos; monitores de computador e ecrãs; teclados de computador; ratos 

para computador e almofadas para rato; impressoras para computador; unidades de disco 

para computador e discos rígidos; manuais de utilizador legíveis electronicamente, legíveis 

por máquina ou legíveis por computador para uso, e vendido em conjunto, com todos os 

produtos atrás referidos; conectores, acopladores, fios, cabos, carregadores, acopladores, 

estações de acoplamento, interfaces e adaptadores eléctricos e electrónicos para utilização 

com todos os produtos atrás referidos; equipamento informático para utilização com todos 

os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções multimédia para utiliza-

ção com todos os produtos atrás referidos; aparelhos electrónicos com funções interactivas 

para utilização com todos os produtos atrás referidos; acessórios, partes, componentes e 

aparelhos para testar todos os produtos atrás referidos; capas, malas e estojos adaptados 

ou configurados para todos os produtos atrás referidos; instrumentos de navegação; apare-

lhos de controlo de franquias; caixas registadoras; mecanismos para aparelhos accionados 

a moedas; dictafones; marcadores de bainhas; máquinas de votação; etiquetas electrónicas 

para produtos; máquinas selecionadoras de prémios; aparelhos e instrumentos de pesa-

gem; medições; boletins electrónicos; aparelhos de medição; pastilhas de silício; circuitos 

integrados; monitores florescentes; aparelhos de controlo remoto; filamentos condutores 

de luz [fibra óptica]; instalações eléctricas para o controlo remoto de operações industriais; 

pára-raios; electrolizadores; extintores de incêndios; aparelhos radiológicos para fins in-

dustriais; aparelhos e equipamento de socorro; alarmes de apito; óculos de sol; desenhos 

animados; aparelhos para verificar o desenvolvimento dos embriões em ovos; apitos para 

chamar cães; ímanes decorativos; vedações electrificadas; meias aquecidas electricamente; 

alarmes, sensor de alarmes e sistemas de monitorização de alarmes; sistemas de segurança 

e de vigilância residencial; detectores de fumo e monóxido de carbono; dispositivos e siste-

mas de termostátos, monitores, e controles para ares condicionados, aquecimento, e venti-

lação; fechaduras e fechos eléctricos e electrónicos para portas e janelas; aparelhos de con-

trolo remoto para abrir e fechar portas de garagens; abridores electrónicos para cortinas, 

cortinados, persianas e janelas; controles de iluminação; tomadas eléctricas; interruptores  

eléctricos e electrónicos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja.

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

2015/03/27 66843 牙買加 Jamaica
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[210] 編號 N.º : N/104153

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : Apple Inc.

 地址 Endereço : 1 Infinite Loop, Cupertino, California 95014, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, arrefecimento, ar condicionado, humidificação, 

desumidificação, ventilação, cozinhar, refrigeração, lavagem, secagem, canalização, for-

necimento de água e fins sanitários; lâmpadas, luminárias eléctricas e lâmpadas; fornos, 

aquecedores, aquecedores de água, humidificadores, desumidificadores, ares condiciona-

dos, ventoinhas eléctricas e chaminés; fornos para cozinhar, fogões, fornos (ranges) e tor-

radeiras; refrigeradores e congeladores; máquinas de lavar loiça; máquinas de lavar loiça e 

secadores (de loiça); banheiras (hot tubs), banheiras (bathtubs), chuveiros, pias lava-loiças 

e peças para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Laranja.

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

2015/03/27 66843 牙買加 Jamaica

[210] 編號 N.º : N/104154

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : 普爾泛特（北京）化妝品有限公司 

 地址 Endereço : 中國北京市朝陽區東三環南路102號1號樓601 

 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 : 洗髮劑；潔膚乳；潔膚（乳）液；香皂；人體用清潔劑；非人體用清潔劑；化妝品；浴用化妝品；

（美容）面膜；香水；口紅；眉部（毛）化妝品；皮膚保養化妝品；化（梳）妝用滑石粉；眼睫毛用

化妝品（睫毛用化妝製劑）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104155

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : 北京沐星科技有限公司

   BEIJING MUXING TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號8層813房間

   R813, 8th Floor, No.6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9
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[511] 產品 Produtos : 計算機；手提電話；計算機外圍設備；計算機軟件（已錄製）；光盤；電子字典；計算機遊戲軟

件；可下載的影像文件；平板電腦；動畫片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104156

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : 北京沐星科技有限公司

   BEIJING MUXING TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號8層813房間

   R813, 8th Floor, No.6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 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 : 印刷出版物；連環漫畫書；期刊；雜誌（期刊）；包裝紙；日曆；賀卡；書畫刻印作品；文具；書寫

工具。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104157

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : 北京沐星科技有限公司

   BEIJING MUXING TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號8層813房間

   R813, 8th Floor, No.6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 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 : 書包；旅行箱；背包；手提包；旅行包；卡片盒（皮夾子）；傢俱用皮裝飾；皮製繫帶；傘；手杖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104158

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : 北京沐星科技有限公司

   BEIJING MUXING TECHNOLOGY CO., LTD.
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 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號8層813房間

   R813, 8th Floor, No.6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, 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 : 嬰兒褲（服裝）；襪；外套；裙子；騎自行車服裝；手套（服裝）；帽子（頭戴）；鞋（腳上的穿著

物）；領帶；腰帶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104159

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : 北京沐星科技有限公司

   BEIJING MUXING TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號8層813房間

   R813, 8th Floor, No.6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : 遊戲機；遊戲用籌碼；遊樂場騎乘玩具；晚會、舞會道具；比例模型套件（玩具）；玩具模型；玩

具小塑像；棋盤遊戲器具；紙牌；聖誕樹用裝飾品（照明用物品和糖果除外）。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104160

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : 北京沐星科技有限公司

   BEIJING MUXING TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市海澱區中關村南大街6號8層813房間

   R813, 8th Floor, No.6 ZhongGuanCun South Street, Haidian District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 在計算機網絡上提供在線遊戲；健身俱樂部（健身和體能訓練）；玩具出租；培訓；組織教育

或娛樂競賽；組織文化或教育展覽；在線電子書籍和雜誌的出版；提供在線電子出版物（非下

載）；電視文娛節目；除廣告片外的影片製作。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104180

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 

ópticos, de pesagem, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), de socorro (salva-

mento) e de ensino; aparelhos e instrumentos para a condução, distribuição, transforma-

ção, acumulação, regulação ou o controlo da corrente eléctrica; aparelhos para o registo, a 

transmissão ou reprodução do som ou das imagens; suportes de registo magnético, discos 

acústicos; distribuidores automáticos e mecanismos para aparelhos de pré-pagamento; 

caixas registadoras, máquinas de calcular, equipamentos para o tratamento da informação 

e computadores; programas de computador; software para processamento de pagamentos 

electrónicos para e de terceiros; software de autenticação; software fornecido na Internet; 

software informático para entretenimento interactivo, que permitam aos usuários persona-

lizar a visualização, audição e experiência ao seleccionar e organizar a exibição o desem-

penho de elementos áudio, ficheiros audiovisuais e gravações, apresentando programas e 

conteúdos multimédia de entretenimento; publicações electrónicas em linha (descarregáveis 

a partir da Internet ou de uma rede informática ou de uma base de dados informática); 

software de mensagens instantâneas; software de partilha de ficheiros; software de comu-

nicação para a troca electrónica de dados, de áudio, de vídeo, de imagens e de gráficos 

através de computadores, telemóveis, redes sem fios e redes de telecomunicações; software 

informático para o processamento de imagens, de gráficos, de áudio, de vídeo e de texto; 

software descarregável para facilitar a transmissão electrónica de informações, dados, do-

cumentos, voz e imagens na Internet; software descarregável que permite participar em au-

las e reuniões na Web com acesso a dados, documentos, imagens e aplicações de software 

através de um navegador Web; software descarregável para acesso, visualização e controlo 

de computadores remotos e redes informáticas; publicações electrónicas descarregáveis 

sob a forma de artigos, livros brancos e materiais de instrução sobre telecomunicações, 

Internet, formação, negócios, vendas e marketing; software e periféricos de computador; 

computadores notebook; computadores laptop; computadores portáteis; computadores de 

mão; assistentes digitais pessoais; leitores de multimédia pessoais; telemóveis; telefones 

inteligentes; câmaras digitais; baterias, carregadores de baterias; estações de trabalho in-

formáticas; servidores de computadores; hardware de rede para computadores e telecomu-

nicações; adaptadores de redes informáticas, comutadores, roteadores e concentradores; 

modems e cartões e dispositivos de comunicação com fios e sem fios; «laptop holders», sa-

cos para computadores; extintores; hardware e firmware para computadores; software para 

computadores (incluindo software descarregável da Internet); discos compactos; música 

digital (descarregável da Internet); aparelhos de telecomunicações; almofadas para ratos; 

aparelhos de telefones móveis; acessórios para telefones móveis; jogos, imagens, imagens 

animadas, filmes e música descarregáveis; sistemas de alarme; câmaras de segurança; uni-

dades móveis de emissão de rádio e televisão; equipamento de teledifusão; câmaras; câma-

ras de vídeo; auscultadores; dispositivos auditivos para telefones; autofalantes; aparelhos e 

equipamentos para sistemas de posicionamento global (GPS); programas e software para 

jogos de computador, electrónicos e de vídeo (incluindo software descarregável a partir da 

Internet); ecrãs de cristais líquidos para equipamentos de telecomunicações e electrónicos; 

conversores; telecomandos; programas de armazenamento de dados; óculos e óculos de sol; 
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painéis de afixação electrónicos; cartões de crédito, de débito, de pagamento e de identifi-

cação codificados ou magnéticos; caixas automáticas, distribuidores de dinheiro; aplicações 

de software para computador, descarregáveis; leitores de livros electrónicos; cartuchos de 

toner, vazios, para impressoras e fotocopiadoras; dispositivos para vigilância de bebés; dis-

positivos de vídeo para vigilância de bebés; tampas para objectivas; computadores tablet; 

cartões de acesso codificados; óculos 3D; cartões de memória para máquinas de jogos de 

vídeo; tudo incluído na classe 9.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104181

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de negócios comerciais; administração comercial; trabalhos de escritó-

rio; organização, execução e supervisão de programas de fidelização e de incentivos; servi-

ços de publicidade providenciados através da Internet; produção de anúncios publicitários 

para a televisão e rádio; contabilidade; leilões; organização de feiras para fins comerciais; 

sondagens de opinião; processamento de dados; provisão de informação comercial; serviços 

de agência de publicidade; serviços de publicidade fornecidos para terceiros; gestão de ba-

ses de dados; compilação de informações em bases de dados informáticas; serviços de con-

sultadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais nas 

áreas de eventos, conferências, programas de formação, programas de aprendizagem e se-

minários baseados na Web; serviços de consultadoria de negócios comerciais na área de 

distribuição de conhecimento baseado na Web; serviços de consultadoria de negócios co-

merciais na área de colaboração e tecnologias de colaboração em linha; serviços de consul-

tadoria de negócios comerciais nas áreas de vendas e marketing; serviços de gestão de pro-

jectos de negócios comerciais; serviços de gestão de projectos de negócios comerciais rela-

cionados com o desenvolvimento, estabelecimento, encenação, produção, gravação, super-

visão e acompanhamento de eventos, conferências, programas de formação, programas de 

aprendizagem e seminários baseados na Web; serviços de pesquisa de mercado e de consul-

tadoria de negócios comerciais; serviços de consultadoria de negócios comerciais relaciona-

dos com a facilitação da transacção de negócios comerciais através de redes informáticas 

locais e mundiais, localizando e fornecendo referências para a entrega de uma grande va-

riedade de produtos e serviços comerciais e de consumo; difusão de informações comer-

ciais sobre produtos e serviços de terceiros através de redes informáticas locais e mundiais; 

serviços de consultadoria de negócios comerciais para fornecimento de um sítio Web numa 

rede informática mundial através do qual terceiros podem oferecer produtos e serviços, co-

locar, determinar o estado de e executar informações comerciais e encomendas, estabele-

cer contractos e efectuar transacções comerciais; fornecimento de serviços informatizados 
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de encomenda em linha; publicidade de produtos e serviços de terceiros através de redes 

informáticas locais e mundiais; serviços de agências de importação/exportação internacio-

nais; aluguer de espaço publicitário em meios de comunicação; serviços de transacções em 

linha relacionados com a venda em leilões electrónicos e fornecimento de avaliações co-

merciais em linha relacionadas com os mesmos; serviços de venda a retalho em linha de 

produtos de consumo; fornecimento de um directório de Websites pertencentes a terceiros 

para proporcionar transacções comerciais; serviços de consultadoria comercial relaciona-

dos com a exploração de um mercado electrónico para os compradores e vendedores de 

produtos e/ou serviços numa rede informática mundial; assistência comercial relacionada 

com facilitação da transacção de comércio através de redes informáticas locais ou mun-

diais; serviços de consultoria em gestão de empresas; serviços de marketing e de promoção; 

publicação de material publicitário; comercialização de instalações vagas; difusão de mate-

rial publicitário, actualização de material publicitário, compilação de anúncios para utili-

zação como páginas Web na Internet; aluguer de espaços publicitários; processamento de 

dados informáticos; serviços de informações sobre vendas, negócios, promoções; serviços 

de atendimento telefónico (para assinantes ausentes); atendimento telefónico (para tercei-

ros); serviços de venda em leilão prestados na Internet; gestão de pessoal; fornecimento de 

informações de vendas, de negócios, publicitárias e de promoção através de uma rede in-

formática mundial e através da Internet; apresentação de produtos em meios de comunica-

ção para fins de venda a retalho; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade 

de produtos, permitindo aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a 

partir de um «website» de produtos generalizados na Internet e num ponto de venda por 

grosso; a reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo 

aos clientes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de um catálogo de 

produtos generalizados através de encomendas postais ou por meio de telecomunicações; a 

reunião, para o benefício de terceiros, de uma variedade de produtos, permitindo aos clien-

tes visionar e adquirir comodamente esses produtos a partir de pontos de venda a retalho; 

venda a retalho e venda por grosso de telefones, telefones móveis, acessórios de telefones 

móveis, produtos electrónicos e de telecomunicações, «hardware» para computadores e 

«software» para computadores, baterias, carregadores de baterias, aparelhos e instrumen-

tos para registar, receber, transmitir e/ou reproduzir dados, informação, gravuras, imagens 

e/ou som, metais preciosos, joalharia, pedras preciosas, produtos de imprensa, artigos de 

papelaria e cartões codificados magnética e não magneticamente, móveis, molduras, uten-

sílios de cozinha e de uso doméstico, vidraria, porcelana e faiança, têxteis, vestuário, calça-

do, chapelaria, rendas e bordados, botões, fitas, alfinetes e agulhas, flores artificiais, carpe-

tes, tapetes, jogos e brinquedos electrónicos, químicos usados na indústria, ciência, foto-

grafia e agricultura, tintas, vernizes e lacas, produtos de higiene pessoal, sabões, perfuma-

ria, cosméticos, loções para o cabelo e para o corpo, óleos essenciais, preparações para 

limpar e branquear, lubrificantes, combustíveis, velas, preparações farmacêuticas, veteriná-

rias e higiénicas, serralharia e pequenos itens de quinquilharia metálica, máquinas e má-

quinas-ferramentas, cutelaria, navalhas e ferramentas manuais, computadores, máquinas 

de calcular, aparelhos e instrumentos eléctricos, fotográficos, cinematográficos e ópticos, 

óculos e óculos de sol, aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos, aparelhos para ilu-

minação, aquecimento, produção de vapor, cozedura, refrigeração, secagem, ventilação, 

distribuição de águas e para fins sanitários, veículos, armas de fogo, fogos-de-artifício, arti-

gos de prata, relojoaria e instrumentos cronométricos, instrumentos musicais, revistas, car-

tões, produtos de papel e de cartão, gravuras, máquinas de escrever e artigos de escritório, 

materiais de embalagem, borracha e plásticos para uso na manufactura, materiais para ca-

lafetar e isolar, couro e imitações de couro e produtos nestas matérias, malas de mão, por-

ta-moedas, carteiras de bolso, estojos em couro, sacos, bagagem, chapéus-de-chuva, espe-
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lhos, cordas, cordéis, redes, tendas, fios e linhas para uso têxtil, cabides, marca-pratos, arti-

gos para costura, coberturas de cama e de mesa, brinquedos e artigos desportivos, alimen-

tos e bebidas, carne, peixe, aves, frutos e legumes em conserva, secos e cozinhados, geleias 

e molhos de frutas, ovos, leite e produtos lácteos, óleos e gorduras comestíveis, café, chá, 

cacau, açúcar, arroz, farinha, pão e bolos, condimentos, frutos e legumes frescos, cerveja, 

água mineral, sumos de frutos e outras bebidas não-alcoólicas, bebidas alcoólicas, produ-

tos florais, tabaco, artigos para fumadores e fósforos; publicidade directa por correio; servi-

ços de agência de compra e venda para terceiros; selecção e aprovisionamento de produtos 

para indivíduos e negócios; serviços de encomendas (para terceiros); serviços retalhistas de 

grande armazém; serviços retalhistas de supermercado; serviços de secretariado; provisão 

de informação estatística de negócios; organização de exibições para fins comerciais ou pu-

blicitários; serviços de assessoria de negócios relacionados com a compilação e o aluguer 

de listas de endereços; investigações de negócios; serviços de administração de negócios 

para o processamento de vendas feitas na Internet; serviços de referência e de colocação de 

pessoal; agências de desalfandegamento de importações-exportações (serviços de agência 

de importação-exportação); agências para subscrições de jornais; reprodução de documen-

tos; transcrição (incluindo escrita em «stencil-paper»); aluguer de equipamento de escritó-

rio; gestão de relacionamentos com clientes; serviços de gestão de negócios relacionados 

com o comércio electrónico; serviços de gestão e de administração de negócios relaciona-

dos com programas de patrocínios; serviços de contabilidade; serviços de beneficência, no-

meadamente a administração de negócios relacionados com a organização e a realização de 

projectos de programas de voluntariado e de serviços comunitários; aluguer de stands de 

vendas; fornecimento de informações em matéria de contactos comerciais e de negócios; 

optimização de motores de busca; optimização de tráfego de websites; serviços publicitá-

rios através de PPC (pay-per-click); serviços de intermediação comercial; gestão de negó-

cios para prestadores de serviços autónomos; negociação e conclusão de transacções co-

merciais para terceiros; actualização e manutenção de dados em bases de dados informáti-

cas; serviços de gestão de projectos de negócios para projectos de construção; fornecimento 

de informações comerciais através de um website; serviços de consultadoria, informação e 

aconselhamento relacionados com todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

35.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104182

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : 36

[511] 服務 Serviços : Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios de propriedade imobiliária; 

aprovação e reconciliação de transacções financeiras via uma rede informática mundial; 
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serviços financeiros e serviços bancários on-line; serviço de cartão de crédito, proces-

samento e transmissão de contas e pagamentos das mesmas e provisão de seguros para 

transacções financeiras; serviços de transferência de fundos; transmissão de fundos por 

meios electrónicos para terceiros; transferência de pagamentos para terceiros via Internet; 

serviços financeiros como sejam serviços de processamento de facturas e de pagamento; 

mediação e gestão de alugueres e arrendamentos; aluguer e arrendamento de proprie-

dades imobiliárias; avaliação de propriedades imobiliárias; apreciação de propriedades 

imobiliárias, financiamento de propriedades imobiliárias, investimento de propriedades 

imobiliárias; serviços de corretagem de propriedades imobiliárias; serviços de agência de 

propriedades imobiliárias; serviços de agência para habitação; serviços de actuários; servi-

ços de consultadoria e de gestão de propriedades imobiliárias; cobrança de rendas; aluguer 

de escritórios (propriedades imobiliárias); aluguer de apartamentos e andares; provisão de 

informação financeira via Internet; serviços de depósito de valores e de emissão de vales 

de viagem; investimentos de capitais; avaliação financeira (seguros, negócios bancários, 

propriedades imobiliárias); serviços de gestão financeira e de activos; serviços financeiros e 

de seguros; serviços financeiros providenciados por meio de telecomunicações; serviços de 

aconselhamento e consultadoria financeira; serviços bancários on-line; serviços bancários 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; servi-

ços de corretagem de títulos de valor, serviços de cotação em bolsas de valores; corretagem 

de acções e obrigações, análise financeira; serviços de cartão de débito, serviços de cartão 

de crédito e serviços de garantia de cheques; serviços bancários, de contas de poupança e 

de investimentos; serviços de compensação financeira; verificação do crédito via rede de 

informação informática mundial; serviços de gestão do risco de crédito electrónicos; servi-

ços de pagamento electrónico de compras e de pagamento electrónico de contas; serviços 

de débito e de crédito de contas financeiras; serviços bancários electrónicos; emissão de 

cartões de valor armazenado, de cartões de crédito e de cartões de débito; serviços de car-

tões de crédito de telefone; serviços de informação relacionados com finanças e seguros, 

providenciados on-line a partir de uma base de dados de computador ou da Internet; agên-

cia para cobranças de contas de gás e de electricidade; avaliação de antiguidades; avaliação 

de obras de arte; avaliação de jóias; avaliação de veículos automóveis usados; provisão de 

informação sobre impostos (serviços financeiros); angariação de fundos para fins de be-

neficência; organização de colectas de beneficência; colectas de beneficência; aluguer de 

máquinas de contagem ou processamento de papel-moeda e de moeda; aluguer de caixas 

automáticas ou máquinas de caixas electrónicas; serviços de pagamento on-line; serviços 

de depósitos em cofres-fortes; organização de financiamento para projectos de construção; 

agências de importação e exportação para despachos (desalfandegamento); serviços de 

consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com os serviços supracitados; 

tudo incluído na classe 36.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104183

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited
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 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações; serviços de telecomunicações, nomeadamente serviços de 

transmissão e recepção de dados via redes de telecomunicações; fornecimento de serviços 

de teleconferência multimédia, de videoconferência e de reuniões em linha na Web que 

permitem visualizar, partilhar, editar e discutir entre participantes de modo simultâneo 

e assíncrono, documentos, dados e imagens através de um navegador Web; fornecimento 

aos clientes de acesso a relatórios em linha sobre o desempenho, a eficiência, e o estado de 

aplicações, teleconferências, videoconferências e reuniões na Web; fornecimento de acesso 

remoto seguro aos utilizadores através da Internet a redes informáticas privadas; prestação 

de informações nas áreas de transmissão segura de dados e informações; serviços de con-

sultadoria nas áreas de serviços de transmissão segura de dados e de informações; presta-

ção de serviços de colaboração em linha (serviços de telecomunicações) que permitem aos 

utilizadores aceder a aplicações, plataformas, documentos, dados, listas de tarefas e fóruns 

de discussão partilhados entre si; serviços de difusão na Internet; fornecimento de uma 

base de dados de informações em linha relacionadas com uma plataforma baseada na Web 

para apresentação de reclamações; fornecimento de acesso de telecomunicações e ligações 

a bases de dados de computadores e à Internet; serviços de comunicação electrónicos; ser-

viços de telecomunicações interactivos; telecomunicações de informação (páginas Web), 

programas e dados de computador; fornecimento de ligações de telecomunicações à Inter-

net ou a bases de dados; fornecimento de acesso de telecomunicações a facilidades e estru-

turas da «web» a nível mundial; comunicação por terminais de computador; comunicação 

por redes de fibra óptica; transmissão de mensagens e imagens auxiliada por computador; 

transmissão de fax; envio de mensagens; serviços de radiomensagem; aluguer de modems; 

serviços de comunicação de dados por meios electrónicos; aluguer de equipamento de 

telecomunicações; serviços de envio, recepção e reenvio de mensagens electrónicas; forne-

cimento de serviços de telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de dados 

por meios electrónicos; intercâmbio electrónico de voz, dados, áudio, vídeo, texto e gráfi-

cos acessíveis através de redes informáticas e de telecomunicações; serviços de mensagens 

instantâneas; serviços de comunicação através de telemóveis; fornecimento de serviços de 

telecomunicações para a recolha, transmissão e entrega de mensagens de correio, de infor-

mação de imagens fixas e/ou imagens animadas, tal como caracteres, mensagens, música e 

imagens, telegramas, informação e dados por meios mecânicos, electrónicos, telefone, te-

lex, cabo, computador e satélite; transmissão, difusão e recepção de áudio, vídeo, imagens 

fixas e animadas e dados tanto em formato comprimido ou descomprimido e tanto em tem-

po real ou tempo diferido; serviços electrónicos de transmissão de mensagens, de conferên-

cia e de transmissão de ordens; serviços de videoconferência; comunicação por painéis de 

afixação electrónicos que permitem aos utilizadores executar uma conversa interactiva em 

tempo real entre um terminal de computador e painéis de afixação electrónicos contendo 

informação de imagens fixas e imagens animadas e informação de voz tal como caracteres; 

fornecimento de painéis de afixação electrónicos e painéis de afixação de mensagens para 

transmissão de mensagens; fornecimento de fóruns de discussão; streaming de material 

áudio na internet; streaming de material vídeo na internet; serviços de teledifusão; serviços 

de transmissão televisiva «pay-per-view»; serviços de difusão de vídeos, difusão e transmis-

são de programas de rádio e de televisão; difusão de música; transmissão de música, filmes, 

programas interactivos, vídeos, jogos de computador electrónicos; transmissão de infor-

mação relacionada com compras «on-line» e serviços de venda a retalho em geral; serviços 
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de transmissão de «video-on-demand»; serviços de agência de notícias; fornecimento de 

acesso a uma base de dados de computador na rede mundial de computadores para procu-

rar e recolher informações, dados, «websites» e meios disponíveis em redes de computado-

res; fornecimento de acesso ao utilizador a uma base de dados de computadores contendo 

publicações electrónicas, painéis de afixação, bases de dados e informação acessível via 

computador; operação de «chat rooms» (serviços de «chat room»); acesso de utilizadores 

múltiplos a redes de informação mundiais de computadores para a transferência e disse-

minação de uma vasta quantidade de informação; fornecimento de acesso a um «website» 

numa rede mundial de computadores através da qual terceiros podem oferecer produtos 

e serviços, colocar e efectuar encomendas, efectuar contractos e transaccionar negócios; 

fornecimento de acesso a um «website» interactivo numa rede mundial de computadores 

para terceiros colocarem informações, responderem a pedidos e colocarem e efectuarem 

encomendas para produtos, serviços e oportunidades de negócios; serviços de comunica-

ção, nomeadamente serviços de mensagens digitais numéricas e de texto; transmissão de 

informação por comunicações de dados para auxiliar em tomadas de decisões; transmissão 

de informação por sistemas de comunicação de vídeo; serviços de conferência na «web»; 

serviços de comunicação electrónica para estabelecer «chat rooms» virtuais via mensagens 

de texto; fornecimento de painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão 

de mensagens entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e infor-

mações e oportunidades de negócios; fornecimento de um painel de afixação interactivo 

em linha para a colocação, promoção, venda e revenda de itens via uma rede global de 

computadores; fornecimento de serviços de correio electrónico e reenvio de correio elec-

trónico; comunicação de áudio e de vídeo via computadores e redes de computadores e via 

uma rede de comunicações mundial; fornecimento de acesso a computadores e aluguer de 

tempo de acesso a painéis de afixação e bases de dados interactivas em linha; fornecimento 

de acesso a painéis de afixação electrónicos para a colocação e transmissão de mensagens 

entre utilizadores de computadores referentes a produtos, serviços e oportunidades de 

negócios; fornecimento de acesso a calendários, livros de endereços e agenda electrónica, 

através de redes de computadores locais e mundiais; fornecimento de acesso e recursos 

para videoconferência e/ou conferência telefónica à distância; fornecimento de ligações 

informáticas a sítios «web» de terceiros para facilitar o comércio electrónico e transacções 

no mundo real; serviços de consultadoria, informação e aconselhamento relacionados com 

todos os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 38.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104184

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : 39
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[511] 服務 Serviços : Serviços de navegação (transporte) por GPS; provisão de informação relacionada com via-

gens e turismo através da internet ou através de redes de telecomunicações; provisão de 

uma base de dados interactiva em linha apresentando informações sobre estradas, viagens, 

navegação, trânsito e pontos de interesse (viagens); provisão de informação a viajantes 

relacionadas com preços, horários e transporte público; informações sobre viagens e turís-

ticas e serviços de guias; serviços de planeamento de rotas de viagem; arranjo de viagens; 

serviços de agência de viagens; serviços de agência de bilhetes de viagem; arranjo de via-

gens e informações relacionadas com os mesmos, todos fornecidos em linha através de uma 

base de computador ou da internet; viagens de iates e/ou de barco; provisão de direcção 

para condução para fins de viagens; aluguer de sistemas de navegação; transporte; provisão 

de informações sobre estradas e trânsito; serviços de provisão de navegação e serviços de 

informação, nomeadamente informação relacionada com trânsito e congestionamento de 

trânsito; transporte de mercadorias e de passageiros; transporte por veículos; transporte 

aéreo; aluguer de veículos; serviços de aluguer de veículos; serviços de chauffeur; trans-

porte por pipe-lines; serviços de transporte consistindo na gestão do transporte; provisão 

exploração de zonas de pista de voo, nomeadamente fornecimento de acesso a pistas de 

aviação, pistas de aterragem e pistas de descolagem; serviços de embalagem; embalagem 

e armazenamento de mercadorias; armazenamento físico de dados e documentos arma-

zenados electronicamente; entrega de mensagens; entrega de mercadorias por encomenda 

postal; serviços de correio especial (mensagens ou mercadorias); serviços de corretagem 

de navios; carga e descarga de mercadorias; serviços de corretagem de fretes; serviços de 

mudanças; mediação para aluguer, leasing, venda, compra e/ou fretamento de navios e/ou 

de barcos; serviços de salvamento e desencalhe de navios e/ou de barcos; pilotagem; dis-

tribuição e fornecimento de gás; fornecimento e distribuição de electricidade; distribuição 

e fornecimento de calor (aquecimento); distribuição e abastecimento de água; serviços de 

instalação de amarração (ancoragem); aluguer de armazéns; aluguer e/ou leasing de cadei-

ras de rodas; aluguer e/ou leasing de aviões; aluguer e/ou leasing de bicicletas; aluguer e/ou 

leasing de automóveis; aluguer e/ou leasing de navios e/ou de barcos; aluguer e/ou leasing 

de veículos movidos pelo homem; aluguer e/ou leasing de sistemas de estacionamento me-

cânicos; administração de lugares de estacionamento; serviços de parque de estacionamen-

to para veículos;  exploração de portagens rodoviárias; aluguer e/ou leasing de contentores; 

aluguer e/ou leasing de paletes; aluguer e/ou leasing de máquinas para a embalagem ou 

acondicionamento; aluguer e/ou leasing de frigoríficos; recolha de resíduos e lixos domés-

ticos; recolha de resíduos e lixos industriais; serviços de consultadoria, informação e asses-

soria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 39.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104185

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, Cayman 

Islands

 國籍 Nacionalidade : 開曼群島 Caimanesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

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

textos, livros e jornais (sem ser textos publicitários); publicação de diagramas, imagens e 

fotografias; publicação de jornais, publicações periódicas e revistas; serviços de educação, 

formação e instrução em matéria de telecomunicações, computadores, programas de com-

putador, concepção de «websites», comércio electrónico, gestão de negócios comerciais e 

publicidade; fornecimento de educação, recreação, instrução, ensino e formação tanto in-

teractivos como não interactivos; concepção de cursos educativos, exames e qualificações; 

entretenimento fornecido através de meios electrónicos e digitais interactivos; serviços de 

jogos electrónicos fornecidos através da Internet; fornecimento de informações relaciona-

das com educação, formação, entretenimento, diversão, actividades desportivas, sociais e 

culturais; fornecimento de publicações electrónicas em linha (não transferíveis); planea-

mento, organização, apresentação e direcção de concursos de canto; planeamento, orga-

nização, apresentação e direcção de concertos; planeamento, organização, apresentação e 

direcção de eventos e cursos didácticos ou recreativos; planeamento, organização, apresen-

tação e realização de concursos e missões inerentes a jogos; serviços de agências de bilhe-

tes para eventos recreativos; informações relacionadas com entretenimento ou educação 

prestadas em linha a partir de uma base de dados informática ou da internet; fornecimento 

de música digital (não transferível) através da internet; fornecimento de música digital (não 

transferível) fornecida de locais na web MP3 (Moving Picture Experts Group-1 audio layer 

3) pela internet; serviços de entretenimento e de educação relacionados com planeamento, 

produção e distribuição de som, imagens, música digital, filmes, material áudio, visual ou 

audiovisual, em directo ou gravado, para difusão por cabo terrestre, canais de satélite, pela 

internet, por sistemas sem fios ou com fios e outros meios de comunicação; serviços de en-

tretenimento musical; aluguer de registos sonoros (gravações); preparação de programas 

de entretenimento, educativos, documentais e de notícias para difusão; serviços de repor-

tagem jornalística; informações relacionadas com acontecimentos desportivos ou culturais, 

actualidades e notícias de última hora prestadas por meio de transmissão de televisão por 

satélite, da internet ou por outros meios electrónicos; produção televisiva, radiofónica e 

cinematográfica; serviços de programação televisiva «premium» ou por pagamento e servi-

ços de programação televisiva; planeamento de programas de entretenimento televisivos; 

provisão de informação sobre entretenimento, conteúdo multimédia, programas televisivos 

de entretenimento e provisão de filmes em linha; preparação e produção de programas de 

televisão; fornecimento de informação, dados, gráficos, som, música, vídeos, animação e 

texto destinados a divertimento; serviços de jogos; fornecimento de instalações recreativas, 

desportivas e de ginásio de clubes; espectáculos de grupos musicais; serviços de diverti-

mento em clubes, discotecas, espectáculos de moda e clubes nocturnos; serviços de clube 

relacionados com serviços de entretenimento, educação e cultura; organização, direcção e 

fornecimento de conferências, convenções, congressos, seminários e cursos de formação; 

organização e direcção de espectáculos de moda, espectáculos educativos e actuações, ex-

posições e espectáculos culturais (para fins culturais ou educacionais); serviços de exposi-

ção e galeria de arte; serviços de galeria de arte relacionados com leasing de obras de belas 

artes; serviços de formação relacionados com saúde e segurança no trabalho e conservação 

ambiental; fornecimento de aulas sobre charutos, aulas de prova de vinhos; fornecimento 

de informações didácticas sobre materiais de pesquisa e respectivo agenciamento; arranjo, 

organização, planeamento e gestão de seminários; adestramento de animais; direcção de 

produção de programas para emissão; serviços de instrução relacionados com a operação 

de máquinas e equipamentos, incluindo equipamentos audiovisuais destinados à produção 

de programas para emissão; fornecimento de estúdios de áudio e de vídeo; exploração de 
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instalações desportivas; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças de 

teatro, música ou formação didáctica; agências para reservas de entretenimento; aluguer e 

leasing de filmes cinematográficos (cine filmes); aluguer e leasing de instrumentos musicais; 

aluguer e leasing de programas de televisão; aluguer e leasing de aparelhos de televisão; 

aluguer de software de entretenimento; bibliotecas de empréstimo de livros; serviços de 

biblioteca de arquivo; serviços de legendagem; serviços de interpretação de linguagem ges-

tual; fornecimento de jogos de vídeo, jogos de computador, som ou imagens ou filmes atra-

vés de redes de telecomunicações ou de computadores; fornecimento de jogos de compu-

tador e de concursos em linha; aluguer de fitas de vídeo pré-gravadas; aluguer e leasing de 

máquinas de jogos; empréstimo de equipamentos de jogos de tipo salão de jogos; emprésti-

mo de gravuras; fotografia; serviços de tradução; serviços de interpretação; programas de 

educação e formação no domínio da gestão de risco; programas de educação e formação 

relacionados com certificação; fornecimento de notícias; serviços de lotaria; fornecimento 

de vídeos on-line, não descarregáveis; tutoria; serviços de consultadoria, informação e as-

sessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104186

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/21

[730] 申請人 Requerente : Alibaba Group Holding Limited

 地址 Endereço : Fourth Floor, One Capital Place, P. O. Box 847, George Town, Grand Cayman, 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 : 42

[511] 服務 Serviços : Serviços científicos e tecnológicos, bem como serviços de pesquisas e concepção a eles 

referentes, serviços de análises e pesquisas industriais; concepção e desenvolvimento de 

hardware e software informático; software como um serviço (SaaS); serviços informáticos 

relacionados com a transmissão de informação, dados, documentos e imagens na Internet; 

serviços informáticos relacionados com a provisão de um acesso em linha a base de dados 

interactivas apresentando programação de filmes, pré-visualizações, trailers, actividades 

desportivas, concertos, notícias sobre celebridades e entretenimento e outras informações 

relacionadas; serviços de fornecedor de serviços de aplicações (ASP), nomeadamente 

alojamento de aplicações de software de terceiros; serviços de fornecedor de serviços de 

aplicações (ASP) relacionados com software nos domínios da conferência Web, da audio-

conferência, do envio de mensagens electrónicas, da partilha de documentos, da videocon-

ferência e do processamento de voz e chamadas telefónicas; fornecimento de software não 

descarregável em linha para facilitar a interoperabilidade de múltiplas aplicações infor-

máticas; serviços de assistência técnica (consultadoria técnica) no domínio do software e 

aplicações informáticas fornecidos em linha, por correio electrónico e por telefone; servi-

ços informáticos, nomeadamente a criação de uma comunidade em linha para utilizadores 

registados participarem em debates, obterem reacções dos seus pares, constituírem comu-

nidades virtuais, participarem em actividades de rede social e trocar documentos; assesso-
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ria tecnológica prestada a utilizadores da Internet através de uma linha directa de apoio; 

serviços informáticos, nomeadamente criação de índices de informação, sítios e recursos 

disponíveis em redes informáticas; disponibilização de motores de pesquisa; concepção de 

computadores, computadores portáteis («notebooks»), computadores portáteis («laptops»), 

computadores portáteis e computadores de mão; concepção de assistentes pessoais digitais 

(PDA) e de leitores multimédia portáteis; concepção de telemóveis e de telefones inteli-

gentes; concepção de câmaras digitais; serviços informáticos; programação para compu-

tadores; serviços de integração informática; serviços de análise informática; programação 

de computadores relacionada com protecção contra vírus; serviços de software de sistemas 

informáticos; serviços informáticos relacionados com o fornecimento de serviços de liga-

ção directa entre utilizadores de computadores para troca de dados; concepção de software 

informático; serviços de concepção de sistemas informáticos; concepção e desenvolvimen-

to de páginas web; alojamento de páginas web para terceiros; alojamento de software de 

aplicação destinado à pesquisa e à recuperação de informações em bases de dados e redes 

informáticas; fornecimento de informações técnicas em resposta a pedidos específicos 

de utilizadores finais, por telefone ou através de redes informáticas mundiais; serviços de 

consultadoria relacionados com software; serviços informáticos relacionados com pesquisa 

personalizada de bases de dados informáticas e de sítios web; codificação e descodifica-

ção de sinais informáticos e electrónicos; conversão de dados e documentos em suportes 

não electrónicos para formato de suportes electrónicos; serviços de teste e de avaliação de 

produtos; serviços de arquitectura e de «design»; decoração de interiores para edifícios, 

escritórios e apartamentos; serviços de informações sobre computadores e redes informá-

ticas; fornecimento de programas de gestão de riscos de segurança informática; serviços 

de informações, conhecimentos e testes de segurança informática; serviços de garantia de 

qualidade; serviços informáticos relacionados com a certificação de transacções comerciais 

e preparação de relatórios para os mesmos; serviços de segurança para controlo de acesso a 

computadores, redes electrónicas e bases de dados; segurança da transmissão de dados e de 

transacções através de redes informáticas; consultadoria no domínio da segurança de da-

dos; consultadoria tecnológica relativa à protecção (segurança) das telecomunicações; ser-

viços de segurança de redes informáticas de comunicações; fornecimento de informações 

nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes informáticas de comunicações; 

serviços de consultadoria nas áreas da Internet, world wide web e segurança de redes infor-

máticas de comunicações, serviços de segurança de informações; serviços de autenticação 

para segurança informática; serviços informáticos relacionados com a autenticação online 

de assinaturas electrónicas; back-up externo de dados; armazenamento de dados electró-

nicos; fornecimento de informação sobre tecnologia e programação informática através de 

um website; serviços de cartografia; computação em nuvem; serviços de consultadoria, in-

formação e assessoria relacionados com os serviços atrás referidos; tudo incluído na classe 

42.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104228

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/23
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[730] 申請人 Requerente : 廣州全是愛貿易發展有限公司 

 地址 Endereço : 中國廣州市白雲區雲城南二路183號301-309房（僅作辦公用途） 

 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，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104250

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/23

[730] 申請人 Requerente : Rothmans of Pall Mall Limited

 地址 Endereço : Zaehlerweg 4, Zug, CH 6300, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104377

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/25

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Substâncias dietéticas para uso medicinal; suplementos nutricionais dietéticos; suplemen-

tos nutricionais e dietéticos para crianças; suplementos nutricionais líquidos; suplementos 

nutricionais e dietéticos em barras; leite em pó para recém-nascidos; alimentos para bebés; 

vitaminas pré-natais; vitaminas para aleitamento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104378

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/25

[730] 申請人 Requerente : Abbott Laboratories

 地址 Endereço : 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, 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 : 29

[511] 產品 Produtos : Leite e lacticínios; leite em pó.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104465

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/29

[730] 申請人 Requerente : Linz Textil Holding AG

 地址 Endereço : Wiener Straße 435, 4030 Linz, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 24

[511] 產品 Produtos : Tecidos; artigos em tecido para cama e mesa; cortinas; cobertas; lençóis de cama; colchas 

para cama, tecidos crus e panos feitos com fibras naturais e artificiais; toalhas, toalhas de 

banho; panos de rosto; luvas para lavar louça; toalhas para fins domésticos; tudo incluído 

na classe 24.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104466

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/29

[730] 申請人 Requerente : Linz Textil Holding AG

 地址 Endereço : Wiener Straße 435, 4030 Linz, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário; gravatas, vestuário interior; vestuário em tecido e em malha, em particular fatos 

de banho, camisas de noite e pijamas, casacos domésticos e roupões de banho, meias-calças 

e peúgas,  aventais, casacos domésticos, roupas de banho e robes; tudo incluído na classe 

25.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104467

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/29

[730] 申請人 Requerente : Linz Textil Holding AG

 地址 Endereço : Wiener Straße 435, 4030 Linz, Austria

 國籍 Nacionalidade : 奧地利 Austríaca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 27

[511] 產品 Produtos : Carpetes; capachos; carpetes para casas de banho e capachos de banho; tudo incluído na 

classe 27.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104469

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/30

[730] 申請人 Requerente : Teavana Corporation

 地址 Endereço : 3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, Atlanta, Georgia 30326, 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 : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos eléctricos, nomeadamente chaleiras, bules de chá, máquinas de fazer chá, vapo-

rizadores de bebidas e distribuidores de água para uso doméstico e comercial; filtradores 

de água; unidades de filtração e purificação de água e cartuchos de substituição para os 

mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104470

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/30

[730] 申請人 Requerente : Teavana Corporation

 地址 Endereço : 3630 Peachtree Road NE, Suite 1480, Atlanta, Georgia 30326, 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 : 21

[511] 產品 Produtos : Chaleiras não eléctricas; infusores de chá sem ser em metais preciosos; bules de chá sem 

ser em metais preciosos; escoadores de chá; aquecedores de chá não eléctricos consistin-

do de um suporte para o bule de chá com base para velas; garrafas térmicas para bebidas; 

copos; pires; canecas; copos de vidro para bebidas; bases para copos e garrafas, sem ser de 

papel e de pano; serviços de chá sem ser em metais preciosos; travessas para fins domésti-

cos; pratos; pratos; tigelas; jarros; tabuleiros; embalagens para uso doméstico e na cozinha; 

xícaras de chá; castiçais sem ser em metais preciosos; palmatórias para velas que não sejam 

de metais preciosos; figurinhas de porcelana, cerâmica, barro ou vidro; ornamentos deco-

rativos de porcelana; colheres-concha (talheres) para uso na cozinha; batedores não eléctri-

cos para fins domésticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104487

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/30

[730] 申請人 Requerente : Hamilton Lane Advisors, L.L.C.

 地址 Endereço : One Presidential Boulevard, 4th Floor, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Base de dados eletrónica relativa ao registo em meios informáticos das informações e de-

sempenho de um fundo de «private equity».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104488

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/30

[730] 申請人 Requerente : Hamilton Lane Advisors, L.L.C.

 地址 Endereço : One Presidential Boulevard, 4th Floor, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004, USA

 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 de consultoria de investimento; serviços de gestão de activos; provisão de uma 

base de dados informática online relacionada com informações e desempenho de um fundo 

de «private equity»; serviços de pesquisa, nomeadamente realização de análises e «due di-

ligence» em fundos de investimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104489

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/30

[730] 申請人 Requerente : Hamilton Lane Advisors, L.L.C.

 地址 Endereço : One Presidential Boulevard, 4th Floor, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Base de dados eletrónica relativa ao registo em meios informáticos das informações e de-

sempenho de um fundo de «private equity».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104490

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/30

[730] 申請人 Requerente : Hamilton Lane Advisors, L.L.C.

 地址 Endereço : One Presidential Boulevard, 4th Floor, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : Serviços de consultoria de investimento; serviços de gestão de activos; provisão de uma 

base de dados informática online relacionada com informações e desempenho de um fundo 

de «private equity»; serviços de pesquisa, nomeadamente realização de análises e «due di-

ligence» em fundos de investimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104491

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/30

[730] 申請人 Requerente : Hamilton Lane Advisors, L.L.C.

 地址 Endereço : One Presidential Boulevard, 4th Floor, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Base de dados eletrónica relativa ao registo em meios informáticos das informações e de-

sempenho de um fundo de «private equity».

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104492

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/09/30

[730] 申請人 Requerente : Hamilton Lane Advisors, L.L.C.

 地址 Endereço : One Presidential Boulevard, 4th Floor, Bala Cynwyd, Pennsylvania 19004, USA

 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 de consultoria de investimento; serviços de gestão de activos; provisão de uma 

base de dados informática online relacionada com informações e desempenho de um fundo 

de «private equity»; serviços de pesquisa, nomeadamente realização de análises e «due di-

ligence» em fundos de investimento.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104496

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : Baxalta Incorporated

 地址 Endereço : 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 
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 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações e substâncias farmacêuticas; produtos farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104497

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : Baxalta Incorporated

 地址 Endereço : 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Dispositivos médicos; aparelhos e instrumentos médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104514

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : 采妍國際股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市信義區松山路130號7樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗面乳；清潔用火山灰；研磨製劑；香精油；美容面膜；皮膚增白霜；化妝品；化妝用油；化妝洗

液；護膚用化妝劑；減肥用化妝品；防皺霜；增白霜；粉刺霜；去斑霜；牙膏；香；空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104515

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : 采妍國際股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣臺北市信義區松山路130號7樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 洗面乳；清潔用火山灰；研磨製劑；香精油；美容面膜；皮膚增白霜；化妝品；化妝用油；化妝洗

液；護膚用化妝劑；減肥用化妝品；防皺霜；增白霜；粉刺霜；去斑霜；牙膏；香；空氣芳香劑。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104516

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : HARADA CO., LTD.

 地址 Endereço : 1207 Shin-Machi, Takasaki-shi, Gunma, 370-1301, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 白巧克力；表面鋪有巧克力的麵包乾；表面鋪有白巧克力的蛋糕；表面鋪有白巧克力的麵包。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104523

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

 地址 Endereço : 1800 Vevey, 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 cosméticas para os cuidados da pele, cabelos e unhas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104524

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

 地址 Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos e preparações farmacêuticas; suplementos alimentares e nutricionais para uso hu-

mano, preparações vitamínicas, preparações de minerais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104525

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Société des Produits Nestlé S.A.

 地址 Endereço : 1800 Vevey, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 10

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos cirúrgicos e médicos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104530

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : 檀香山企業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門跨境工業區北街檀香山中心地下1至3樓 

 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 : 牛奶，牛奶製品，牛奶飲料（以牛奶為主的）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/104531

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : 檀香山企業有限公司 

 地址 Endereço : 澳門跨境工業區北街檀香山中心地下1至3樓 

 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 : 牛奶，牛奶製品，牛奶飲料（以牛奶為主的）。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104532

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : 梁海玲

   Leong, Hoi Leng

 地址 Endereço : 澳門高偉樂街新安大廈2/B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[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 : 紅色，灰色，底色白色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/104536

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Beijing 58 Information Technology Co, Ltd.

 地址 Endereço : Block E, The North American International Business Center, Yi 108, Beiyuan Road, 

Chaoyang District, Beijing, 10012, 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 : 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/104537

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Beijing 58 Information Technology Co, Ltd.

 地址 Endereço : Block E, The North American International Business Center, Yi 108, Beiyuan Road, 

Chaoyang District, Beijing, 10012, China

 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 : 
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[210] 編號 N.º : N/104538

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Beijing 58 Information Technology Co, Ltd.

 地址 Endereço : Block E, The North American International Business Center, Yi 108, Beiyuan Road, 

Chaoyang District, Beijing, 10012, China

 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 : 

[210] 編號 N.º : N/104539

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Beijing 58 Information Technology Co, Ltd.

 地址 Endereço : Block E, The North American International Business Center, Yi 108, Beiyuan Road, 

Chaoyang District, Beijing, 10012, China

 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/104540

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Beijing 58 Information Technology Co, Ltd.

 地址 Endereço : Block E, The North American International Business Center, Yi 108, Beiyuan Road, 

Chaoyang District, Beijing, 10012, China

 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/104549

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12
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[730] 申請人 Requerente : 浙江吉利控股集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區中興路 

 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 : 陸、空、水或鐵路用機動運載工具；電動運載工具；摩托車；陸地車輛推進裝置；陸地車輛變速

箱；汽車；小型機動車；汽車底盤；運載工具用輪胎；運載工具用剎車。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 圖像顯示顏色為：藍色Pantone 285 C、黑色Pantone 黑4C和金色：Pantone 7509C。 

[210] 編號 N.º : N/104550

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 浙江吉利控股集團有限公司 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市濱江區中興路 

 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 : 機械安裝、保養和修理；空調設備的安裝和修理；電器的安裝和修理；汽車保養和修理；汽車清

洗；車輛服務站（加油和保養）；車輛加油站；噴塗服務；橡膠輪胎修補；防盜報警系統的安裝

與修理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 圖像顯示顏色為：藍色Pantone 285 C、黑色Pantone 黑4C和金色：Pantone 7509C。 

[210] 編號 N.º : N/104553

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Boryung Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 136, Changgyeonggung-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 : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos; preparados farmacêuticos; medicamentos para fins médicos; me-

dicamentos para consumo humano; preparados farmacêuticos para órgãos digestivos; me-

dicamentos para o tratamento de doenças gastrointestinais; digestivos para fins farmacêuti-

cos; fosfatos para fins farmacêuticos; antiácidos.

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

2015/04/02 40-2015-0024302 南韓 Coreia do Sul

[210] 編號 N.º : N/104554

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Boryung Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 136, Changgyeonggung-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 : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos; preparados farmacêuticos; medicamentos para fins médicos; pre-

parados farmacêuticos para órgãos digestivos; medicamentos para o tratamento de doenças 

gastrointestinais; preparados farmacêuticos para o tratamento da úlcera; preparados far-

macêuticos para o tratamento da gastrite; preparados farmacêuticos para o tratamento da 

esofagite de refluxo; digestivos para fins farmacêuticos; antiácidos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104555

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Boryung Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 136, Changgyeonggung-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 : 5

[511] 產品 Produtos : Produtos farmacêuticos; produtos farmacêuticos para a prevenção e tratamento da hiper-

tensão; preparados farmacêuticos; medicamentos para fins médicos; preparados farmacêu-

ticos cardiovasculares; anti-hipertensivos; agentes farmacêuticos que afectam o metabolis-

mo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104560

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[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; artigos de perfumaria; óleos essenciais; desodorizantes e anti-transpirantes; 

produtos para o tratamento do cabelo; preparados para colorir o cabelo, tintas para cabelo, 

loções para o cabelo, preparados para permanentes, champôs, amaciadores, pulverizadores 

para o cabelo, pó para cabelo, enfeites para o cabelo, lacas para o cabelo, espumas para ca-
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belo, brilhantinas para o cabelo, gel para cabelo, hidratantes para cabelo, humedecedores 

para cabelo, tratamentos para manutenção do cabelo, tratamentos para cabelos secos, óleos 

para o cabelo, fortificantes para o cabelo, cremes para cabelo, produtos para o banho ou 

chuveiro; preparados para higiene não medicinais; preparados para o tratamento da pele; 

cosméticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104561

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : British American Tobacco (Brands) Limited

 地址 Endereço : Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : Cigarros; tabaco; produtos derivados de tabaco; isqueiros; fósforos; artigos para fumadores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104563

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Harrison Spinks Beds Limited

 地址 Endereço : Westland Road, Leeds LS11 5SN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Peças de metal para camas; molas; conjunto de molas; molas ensacadas (empacotadas); mo-

las em unidades; conjunto de molas ensacadas; molas em unidades ensacadas; molas para 

uso em assentos usados em transportes terrestres, aéreos ou aquáticos; molas para uso em 

assentos de veículos motorizados; molas para uso em assentos de aviões; molas para uso 

em assentos de comboios e transportes ferroviários; molas para uso em assentos de auto-

carros e carruagens; molas para uso em assentos de navios, barcas, barcos e embarcações; 

molas para uso em assentos de caravanas; molas para uso em veículos; molas ensacadas 

(empacotadas) para uso em assentos de transportes terrestres, aéreos ou aquáticos; molas 

ensacadas (empacotadas)  para uso em assentos de veículos motorizados; molas ensacadas 

(empacotadas)  para uso em assentos de aviões; molas ensacadas (empacotadas) para uso 

em assentos de comboios e transportes ferroviários; molas ensacadas (empacotadas) para 

uso em assentos de autocarros e carruagens; molas ensacadas (empacotadas) para uso em 

assentos de navios, barcas, barcos e embarcações; molas ensacadas (empacotadas) para uso 

em assentos de caravanas; molas ensacadas (empacotadas) para uso em veículos; peças e 

acessórios para os artigos acima mencionados.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104564

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Harrison Spinks Beds Limited

 地址 Endereço : Westland Road, Leeds LS11 5SN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobílias; camas; camas divãs; camas incorporando colchões de molas; camas dobráveis; 

sofás-cama; bases de camas; pranchas para bases de cama; bases para divãs; pranchas para 

cabeça da cama; estruturas para cama; mobílias estufadas e não estufadas; colchões; ba-

ses para colchões; colchões de molas; colchões de molas ensacadas; toppers para colchões; 

peças e acessórios para camas e colchões; roupa de cama; travesseiros; almofadas; traves-

seiros; assentos; cadeiras; sofá (settees); sofás; mesas; molas (sem ser de metal) para uso em 

mobiliários; molas (sem ser de metal) para uso em camas dobráveis; molas (sem ser de me-

tal) para uso em sofás-cama; molas (sem ser de metal) para uso em colchões; molas (sem ser 

de metal) para uso em bases para colchões; molas (sem ser de metal) para uso em colchões 

de molas; molas (sem ser de metal) para uso em travesseiros; molas (sem ser de metal) para 

uso em almofadas; molas (sem ser de metal) para uso em travesseiros; molas (sem ser de 

metal) para uso em assentos; molas (sem ser de metal) para uso em cadeiras; molas (sem ser 

de metal) para uso em sofá (settees); molas (sem ser de metal) para uso em sofás; molas (sem 

ser de metal) para uso em mesas; molas (sem ser de metal) para uso em assentos teatrais; 

molas (sem ser de metal) para uso em assentos de auditórios; molas (sem ser de metal) para 

uso em assentos de cinemas; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em mobiliários; 

molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em camas desdobráveis; molas ensacadas (sem 

ser de metal) para uso em sofás-cama; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em col-

chões; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em bases de colchões; molas ensacadas 

(sem ser de metal) para uso em colchões de molas; molas ensacadas (sem ser de metal) para 

uso em travesseiros; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em almofadas; molas 

ensacadas (sem ser de metal) para uso em travesseiros; molas ensacadas (sem ser de metal) 

para uso em assentos; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em cadeiras; molas en-

sacadas (sem ser de metal) para uso em sofá (settees); molas ensacadas (sem ser de metal) 

para uso em sofás; berços; berçários; colchões para berços; colchões para berçários; molas 

(sem ser de metal) para uso em berçários; peças e acessórios para os acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104565

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Harrison Spinks Beds Limited

 地址 Endereço : Westland Road, Leeds LS11 5SN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : Peças de metal para camas; molas; conjunto de molas; molas ensacadas (empacotadas); mo-

las em unidades; conjunto de molas ensacadas; molas em unidades ensacadas; molas para 

uso em assentos usados em transportes terrestres, aéreos ou aquáticos; molas para uso em 

assentos de veículos motorizados; molas para uso em assentos de aviões; molas para uso 

em assentos de comboios e transportes ferroviários; molas para uso em assentos de auto-

carros e carruagens; molas para uso em assentos de navios, barcas, barcos e embarcações; 

molas para uso em assentos de caravanas; molas para uso em veículos; molas ensacadas 

(empacotadas) para uso em assentos de transportes terrestres, aéreos ou aquáticos; molas 

ensacadas (empacotadas)  para uso em assentos de veículos motorizados; molas ensacadas 

(empacotadas)  para uso em assentos de aviões; molas ensacadas (empacotadas) para uso 

em assentos de comboios e transportes ferroviários; molas ensacadas (empacotadas) para 

uso em assentos de autocarros e carruagens; molas ensacadas (empacotadas) para uso em 

assentos de navios, barcas, barcos e embarcações; molas ensacadas (empacotadas) para uso 

em assentos de caravanas; molas ensacadas (empacotadas) para uso em veículos; peças e 

acessórios para os artigos acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104566

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Harrison Spinks Beds Limited

 地址 Endereço : Westland Road, Leeds LS11 5SN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobílias; camas; camas divãs; camas incorporando colchões de molas; camas dobráveis; 

sofás-cama; bases de camas; pranchas para bases de cama; bases para divãs; pranchas para 

cabeça da cama; estruturas para cama; mobílias estufadas e não estufadas; colchões; ba-

ses para colchões; colchões de molas; colchões de molas ensacadas; toppers para colchões; 

peças e acessórios para camas e colchões; roupa de cama; travesseiros; almofadas; traves-

seiros; assentos; cadeiras; sofá (settees); sofás; mesas; molas (sem ser de metal) para uso em 

mobiliários; molas (sem ser de metal) para uso em camas dobráveis; molas (sem ser de me-

tal) para uso em sofás-cama; molas (sem ser de metal) para uso em colchões; molas (sem ser 

de metal) para uso em bases para colchões; molas (sem ser de metal) para uso em colchões 

de molas; molas (sem ser de metal) para uso em travesseiros; molas (sem ser de metal) para 

uso em almofadas; molas (sem ser de metal) para uso em travesseiros; molas (sem ser de 

metal) para uso em assentos; molas (sem ser de metal) para uso em cadeiras; molas (sem ser 

de metal) para uso em sofá (settees); molas (sem ser de metal) para uso em sofás; molas (sem 

ser de metal) para uso em mesas; molas (sem ser de metal) para uso em assentos teatrais; 

molas (sem ser de metal) para uso em assentos de auditórios; molas (sem ser de metal) para 

uso em assentos de cinemas; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em mobiliários; 

molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em camas desdobráveis; molas ensacadas (sem 

ser de metal) para uso em sofás-cama; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em col-

chões; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em bases de colchões; molas ensacadas 

(sem ser de metal) para uso em colchões de molas; molas ensacadas (sem ser de metal) para 
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uso em travesseiros; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em almofadas; molas 

ensacadas (sem ser de metal) para uso em travesseiros; molas ensacadas (sem ser de metal) 

para uso em assentos; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em cadeiras; molas en-

sacadas (sem ser de metal) para uso em sofá (settees); molas ensacadas (sem ser de metal) 

para uso em sofás; berços; berçários; colchões para berços; colchões para berçários; molas 

(sem ser de metal) para uso em berçários; peças e acessórios para os acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104567

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : Harrison Spinks Beds Limited

 地址 Endereço : Westland Road, Leeds LS11 5SN, United Kingdom

 國籍 Nacionalidade : 英國 Inglesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Mobílias; camas; camas divãs; camas incorporando colchões de molas; camas dobráveis; 

sofás-cama; bases de camas; pranchas para bases de cama; bases para divãs; pranchas para 

cabeça da cama; estruturas para cama; mobílias estufadas e não estufadas; colchões; ba-

ses para colchões; colchões de molas; colchões de molas ensacadas; toppers para colchões; 

peças e acessórios para camas e colchões; roupa de cama; travesseiros; almofadas; traves-

seiros; assentos; cadeiras; sofá (settees); sofás; mesas; molas (sem ser de metal) para uso em 

mobiliários; molas (sem ser de metal) para uso em camas dobráveis; molas (sem ser de me-

tal) para uso em sofás-cama; molas (sem ser de metal) para uso em colchões; molas (sem ser 

de metal) para uso em bases para colchões; molas (sem ser de metal) para uso em colchões 

de molas; molas (sem ser de metal) para uso em travesseiros; molas (sem ser de metal) para 

uso em almofadas; molas (sem ser de metal) para uso em travesseiros; molas (sem ser de 

metal) para uso em assentos; molas (sem ser de metal) para uso em cadeiras; molas (sem ser 

de metal) para uso em sofá (settees); molas (sem ser de metal) para uso em sofás; molas (sem 

ser de metal) para uso em mesas; molas (sem ser de metal) para uso em assentos teatrais; 

molas (sem ser de metal) para uso em assentos de auditórios; molas (sem ser de metal) para 

uso em assentos de cinemas; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em mobiliários; 

molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em camas desdobráveis; molas ensacadas (sem 

ser de metal) para uso em sofás-cama; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em col-

chões; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em bases de colchões; molas ensacadas 

(sem ser de metal) para uso em colchões de molas; molas ensacadas (sem ser de metal) para 

uso em travesseiros; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em almofadas; molas 

ensacadas (sem ser de metal) para uso em travesseiros; molas ensacadas (sem ser de metal) 

para uso em assentos; molas ensacadas (sem ser de metal) para uso em cadeiras; molas en-

sacadas (sem ser de metal) para uso em sofá (settees); molas ensacadas (sem ser de metal) 

para uso em sofás; berços; berçários; colchões para berços; colchões para berçários; molas 

(sem ser de metal) para uso em berçários; peças e acessórios para os acima mencionados.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104568

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/05

[730] 申請人 Requerente : 唐嘉樂

   Tong, Ka Lok

 地址 Endereço : 澳門氹仔偉龍馬路澳門科技大學N座506室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[730] 申請人 Requerente : 鄺應華

   Kwong, Ying Wa

 地址 Endereço : 澳門氹仔偉龍馬路澳門科技大學N座509室 

 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，文體活動。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色Pantone（Black C），橙黃Pantone（7548 C），如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/104569

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : 許立文 

 地址 Endereço : 澳門東望洋街25-A萬豐花園CR/C 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 化妝品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104580

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : MCE (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-
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tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música; revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-

ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivos, culturais, recreati-

vas e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104581

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : MCE (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 
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e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida, bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104582

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : MCE (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : Educação, formação, actividades desportivas e culturais, entretenimento e divertimentos, 

nomeadamente: serviços relativos a e para casinos e para jogos, incluindo jogos de fortu-

na ou azar; fornecimento de infra-estruturas para casinos e jogos; serviços relativos a e 

para casinos e para jogos através de «websites» e redes computorizadas globais; serviços 

de informação sobre entretenimento prestados «on-line» a partir de bases de dados infor-

máticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; serviços de en-

tretenimento relativos a disponibilização de jogos electrónicos com acesso através de rede 

computorizada global; jogos e apostas ou similares a dinheiro; jogos de computador e jogos 

vídeo; jogos de computador, electrónicos e «on-line» e respectivas actualizações e sua dis-

ponibilização; organização e preparação de exposições, apresentações, programas, eventos, 

espectáculos e exibições com fins culturais, musicais e desportivos; produção e distribuição 

de programas de televisão e rádio; dobragem; produção e distribuição de filmes e de espec-

táculos ao vivo; serviços de estúdios de cinema e de televisão; serviços de entretenimento 

cinematográfico; serviços de entretenimento televisivo; serviços de entretenimento ao vivo; 

serviços relativos a galerias de arte; publicação/edição de música; revistas e periódicos; 

serviços relativos a música e entretenimento disponibilizados «on-line» a partir de bases de 

dados informáticas, a partir da «internet» ou a partir de outra rede de comunicações; alu-

guer de câmaras de vídeo, cassetes de vídeo e equipamento e acessórios cinematográficos e 

audiovisuais; organização e produção audiovisual e multimédia; serviços de mediação para 

aquisição de bilhetes (para entretenimento); parques de diversão, parques temáticos, cen-

tros de jogos; disponibilização de espaços, instalações e infra-estruturas para divertimento 

e entretenimento; serviços de divertimentos, parques de diversão e centros e arcádias de di-

vertimento; aluguer de equipamento e infra-estruturas desportivos, educativos recreativos 

e culturais, incluindo audiovisuais e multimédia; formação profissional e educação; servi-
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ços relativos a e para divertimento e entretenimento ou recreação e educação, nomeada-

mente espectáculos, actuações musicais ao vivo, circos, shows, cinema, produções teatrais 

e comédias, multimédia, bailes, discotecas, concursos, lotarias, jogos de azar, conferências, 

congressos, simpósios, seminários, eventos e competições desportivas, culturais, recreati-

vas e educacionais, «health clubs», ginásios, clubes de lazer e educação, colónias de férias e 

cursos; serviços de clubes; serviços relativos a «night-clubs»; serviços de discoteca; apostas 

desportivas; serviços de clubes de apostas; organização de festas para fins de entretenimen-

to; serviços de clubes de entretenimento; serviços de ginásio; academias de ginástica; ser-

viços de disponibilização de informação relativa a entretenimento, desporto, cultura, arte, 

actividades sociais e lúdicas; serviços relativos a clubes de golfe, torneios de golfe, serviços 

de assistente de golfe, aluguer de equipamento de golfe; actividades desportivas, recreati-

vas e culturais, incluindo a sua realização e organização; tudo incluído na classe 41.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, castanho e branco.

[210] 編號 N.º : N/104583

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : MCE (IP) Holdings Limited

 地址 Endereço : Jayla Place, Wickhams Cay I, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

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

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços para fornecer comida, bebida e refeições, serviços de hotel, catering, preparação 

de comida, bebida, refeições e refrescos, banquetes e serviços de banquetes, bares e ser-

viços de bares, bistrot e serviços de bistrot, restaurantes e serviços de restaurantes, cafés 

e serviços de cafés, cafetaria e serviços de cafetaria, cantina e serviços de cantina, snack-

-bar e serviços de snack-bar, serviços de bares de vinho e bares de vinho, serviços de take- 

away, catering e serviços de catering; preparação de comida bebida, refeições e de catering 

para recepções de casamento, serviços de comida, rápida, procura e preparo de locais para 

recepção do casamento, cocktail em recepções e serviços de cocktail em recepções, coffee 

shop e serviços de coffee shop, cozinha e serviços de cozinha, confecção de comida e ser-

viços de confecção de comida, promoção de infra-estruturas para conferências, exibições e 

convenções, espaços de restauração, serviços de informação, apoio, assistência, consultado-

ria e serviços consultivos relacionados com o antecedente, todos incluídos na classe 43.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Verde, castanho e branco.
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[210] 編號 N.º : N/104584

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, 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 : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão, produtos de impressão, publicações impressas, revistas, periódicos; material 

de instrução e de ensino; artigos de escrita; fotografias; artigos de papelaria; diários, calen-

dários, organizadores pessoais; cartazes; instrumentos de escrita; decalcomanias; mapas; 

gráficos de parede; bilhetes; horários, cheques de viagem, guias (roteiros); itinerários; eti-

quetas em papel (para bagagem).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104585

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, 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.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104586

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, 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 : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e brinquedos; cartas de jogar; artigos de ginástica e de desporto não incluídos nou-

tras classes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104587

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc
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 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, 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; a reu-

nião, para o benefício de terceiros, de artigos para escrita, fotografias, artigos de papelaria, 

diários, calendários, organizadores pessoais, cartazes, instrumentos de escrita, decalcoma-

nias, cartas de jogar, mapas, jogos e brinquedos, vestuário, calçado, chapelaria, artigos de 

ginástica e de desporto, sacos de viagem, chapéus-de-chuva, permitindo aos clientes visio-

nar e adquirir comodamente esses produtos em lojas de viagem; a reunião, para o benefício 

de terceiros, de artigos para escrita, fotografias, artigos de papelaria, diários, calendários, 

organizadores pessoais, cartazes, instrumentos de escrita, decalcomanias, cartas de jogar, 

mapas, jogos e brinquedos, vestuário, calçado, chapelaria, artigos de ginástica e de despor-

to, sacos de viagem, chapéus-de-chuva, permitindo aos clientes visionar e adquirir como-

damente esses produtos a partir de um catálogo de viagens por encomenda postal ou por 

meio de telecomunicações; serviços de consultadoria relacionados com a aquisição de bens 

e serviços; serviços de assessoria e de informações de negócios; prestação de informações 

comerciais, empresariais, económicas; serviços de pesquisa de negócios; compilação e for-

necimento de informações comerciais; divulgação de informações comerciais relativas aos 

mercados financeiros.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104588

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : Serviços de viagens; serviços de agências de viagens e de turismo; organização de passeios 

turísticos e de excursões; transporte aéreo; transporte ferroviário; transporte de carro; 

transporte de autocarro; transporte de barco; transporte de camião; embalagem de merca-

dorias; corretagem de fretes, serviços de transitários; organização e acompanhamento de 

excursões; reserva de lugares e reservas de viagens e bilhetes; serviços de assessoria e de 

informação relacionados com transporte e turismo; entrega de mercadorias; entrega de en-

comendas; aluguer de espaços de estacionamento; aluguer de carros; serviços de agências 

para a organização de viagens; serviços para a organização de transporte de viajantes e 

para a armazenagem de mercadorias dos mesmos; serviços para a reserva de viagens; servi-

ços de agência para a organização de transporte de mercadorias; organização de vistos de 

viagem e documentos de viagem para pessoas que viajam para o estrangeiro; serviços in-

formáticos relativos às viagens e reservas de viagens; serviços de navios de cruzeiro; acom-

panhamento de viajantes; serviços de planeamento de viagens e de itinerários; serviços de 

guias turísticos e serviços de informação de viagens; serviços de pacotes de férias para a 

organização de viagens; emissão de bilhetes para viagens; fornecimento de recensões rela-

tivas a viagens através de redes informáticas e redes de informação globais.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104589

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, 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 : Fornecimento de instalações para recreação, organização de grupos de recreação; organi-

zação de competições; serviços de clube nocturno e de discoteca; serviços de complexos de 

piscina e parque aquático; parques de diversões e feiras de diversões; serviços de salão de 

música; produção de shows e cabarés; publicação e edição de livros, diários e revistas em 

matéria de viagens; prestação de serviços escolares para crianças; educação e formação res-

peitantes a exercício físico, dieta e saúde.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104590

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : Thomas Cook Group plc

 地址 Endereço : 3rd Floor, South Building, 200 Aldersgate, London, EC1A 4HD, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de agência de viagens para alojamento temporário; serviços de hotel e resort-

-hotel; serviços de pacotes de férias relativos à organização de alojamento temporário; 

serviços de alojamento temporário, nomeadamente reserva e aluguer de moradias, habita-

ções, propriedades, apartamentos; aluguer de alojamento em hotel; casas turísticas; reserva 

de alojamento temporário; serviços de fornecimento de alimentos e bebidas; serviços de 

restaurante; serviços de catering; serviços de bar e salão de cocktails; serviços de bar de 

vinhos; serviços de clubes de vinhos; prestação de instalações para conferências, even-

tos, convenções, seminários e exposições; fornecimento de instalações para banquetes e 

funções sociais; organização e/ou fornecimento de creches, infantários; fornecimento de 

recensões e informações relativas a alojamento temporário através de redes informáticas e 

redes de informação global.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104591

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06
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[730] 申請人 Requerente : CJ第一製糖株式會社

   CJ Cheiljedang Corporation

 地址 Endereço : 韓國首爾市中區東湖路330CJ第一製糖中心

   CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-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 : 29

[511] 產品 Produtos : Frutos e legumes em conserva, secos e cozidos; cogumelos processados; refeições cozinha-

das (nomeadamente guisados ou jjigae); refeições de legumes fermentados (kimchi); picles; 

tofu; feijão em conserva; carne de vaca; ovos; carne preparada; extractos de carne; 

bouillon; caldos; queijo; óleo de gergelim; peixe, não vivo; algas comestíveis; produtos de 

algas transformadas; algas marinhas «laver» torradas; sopas; preparações para fazer sopas; 

geleias; conservas de peixes; pacotes de refeições de carne instantâneas; pacotes de refei-

ções de marisco instantâneas; pacotes de refeições de produtos aquáticos instantâneas; 

pacotes de refeições de legumes instantâneas; pacotes de refeições de sucedâneos de carne 

instantâneas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104592

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : CJ第一製糖株式會社

   CJ Cheiljedang Corporation

 地址 Endereço : 韓國首爾市中區東湖路330CJ第一製糖中心

   CJ Cheiljedang Center, 330, Dongho-ro, Jung-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 : 30

[511] 產品 Produtos : Farinha de trigo; arroz cozido seco; «dumplings» de estilo coreano (Mandu); alimentos de 

snack à base de cereais; talharim; papas de aveia; tijelas de arroz servidas com cobertu-

ras; arroz cozido misturado com legumes e carne de vaca (Bibimbap); sanduíches; massas 

alimentares; pão; bolachas de água e sal; xarope de melaço; bolos de arroz; molho de soja; 

pasta de pimenta picante fermentada (Gochu-jang); pasta de feijão de soja (condimentos); 

pasta de feijão temperado; molhos; temperos; especiarias; sal; chá; molhos já confecciona-

dos; caril; pacotes de arroz instantâneo; pacotes de massas instantâneas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104611

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 
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[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Hardware e software informático para jogos de mesa e outros armários de jogo electróni-

cos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104612

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 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 : Armários de jogo electrónicos e peças para os mesmos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104613

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : 正鼎生化科技有限公司

   ZHENG DING BIOCHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國台灣高雄市鳥松區竹安街67號2樓

   2F., No. 67, Zhu-An St., Niaosong Dist., Kaohsiung City 833, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 穀類調製品；穀製點心片；非醫療用口香糖；甜點；小餅乾；餅乾；麵粉製品；軟糖（糖果）；水

果軟糖（糖果）；即食穀製乾點；糖果錠（糖果）；薄荷糖；糖果（糖果）；穀製粉；非醫療用草藥

糖。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104614

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : MANIFATTURA RIESE S.P.A.

 地址 Endereço : Via S. Lodovico, 6 - Rio Saliceto (Reggio Emilia), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : Vestuário pronto-a-vestir; blusas; vestuário impermeável; roupa para desporto; vestidos; 

fatos; vestidos tipo avental; camisas para senhora; lenços estampados (lenços para o pesco-
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ço); roupa interior; boas (para usar ao pescoço); teddies [roupa interior]; espartilhos (roupas 

interiores); botas para desporto; meias de vidro; peúgas; camisas; peitilhos duplos para ca-

misa; peitilhos para camisa; corpetes (roupa interior de senhora); camisas de manga curta; 

chapéus; casacos; capuzes (vestuário); túnicas; blusões; cintos (vestuário); meias-calças; 

colarinhos (vestuário); faixas do pescoço (peças de vestuário); colarinhos falsos; fatos de 

banho; cuecas de senhora; gravatas; colarinhos postiços; forros pronto-a-vestir (peças de 

vestuário); lenços de pescoço; gabardines (vestuário); camisolas para treino; casacos (ves-

tuário); saias; luvas (vestuário); roupas; roupas de couro; roupas de imitações de couro; 

camisolas de malha, (vestuário); polainas (calças); artigos de malha (vestuário); maillots 

(camisolas de malha); casacos de malha desportivos; meias de malha; camisolas de lã; ca-

misolas de lã para senhora; regalos (vestuário); capas; saias desportivas; saias-calças; cal-

ças; calças curtas; parkas; peles (vestuário); pijamas; roupões de banho; punhos; ponchos; 

sandálias; sáris; sarongs; agasalhos para o pescoço; polainas de braço (vestuário); polainas 

(polainas de lã); boleros (vestuário); sapatos; xailes; faixas para vestuário; casacões; vestuá-

rio exterior; combinações; botas; estolas de pele; T-shirts; camisolas pólo; calções bermuda; 

combinados (vestuário); véus (vestuário); boinas; bonés com viseiras; bonnets; camisas de 

noite; chinelos; tamancos; vestuário, calçado, chapelaria.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/30 MO2015C000349 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/104615

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : 勝將服裝有限公司 

 地址 Endereço : 澳門殷豐素王前地97-C號地下 

 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 : 服裝零售，批發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/104616

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : 闊少男裝有限公司 

 地址 Endereço : 澳門倫斯泰特大馬路412號皇朝廣場地下BB舖 



N.º 48 — 2-12-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 24015

 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 : 服裝零售，批發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑，白，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/104617

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 江蘇中煙工業有限責任公司 

 地址 Endereço : 中國江蘇省南京市中山北路406-3號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙；煙草；非醫用含煙草代用品的香煙；香煙盒；煙灰缸；火柴；抽煙用打火機；香煙過濾嘴；

捲煙紙；雪茄煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104623

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : Baxalta Incorporated

 地址 Endereço : 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Serviços médico e de saúde; cuidados de higiene para seres humanos; recolha e/ou purifica-

ção de sangue humano.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104624

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : Baxalta Incorporated

 地址 Endereço : 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador [software]; programas de computador [software] para o uso no 

cálculo e adaptar a dosagem ideal para os pacientes através de amostras de sangue dos pa-

cientes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104625

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : Baxalta Incorporated

 地址 Endereço : 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Criar e manter um sítio de internet interactivo que permita aos utilizadores introduzir, 

aceder, localizar e gerar informação na área da saúde e na área da medicina; criar e manter 

um sítio de internet interactivo que permita aos utilizadores saber lidar com doenças cró-

nicas, problemas médicos e riscos de saúde; criar e manter um sítio de internet interactivo 

que permita os utilizadores informação médica e determina a dose ideal de droga.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104626

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : Baxalta Incorporated

 地址 Endereço : 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informação relacionada com serviços médicos, nomeadamente com a 

identificação da dosagem ideal de medicamentos para os pacientes on-line a partir de uma 

base de dados de computador ou via a Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104627

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : Baxalta Incorporated

 地址 Endereço : 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Programas de computador [software]; programas de computador [software] para o uso no 

cálculo e adaptar a dosagem ideal para os pacientes através de amostras de sangue dos pa-

cientes.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104628

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : Baxalta Incorporated

 地址 Endereço : 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : Criar e manter um sítio de internet interactivo que permita aos utilizadores introduzir, 

aceder, localizar e gerar informação na área da saúde e na área da medicina; criar e manter 

um sítio de internet interactivo que permita os utilizadores saber lidar com doenças cró-

nicas, problemas médicos e riscos de saúde; criar e manter um sítio de internet interactivo 

que permita os utilizadores informação médica e determina o dose ideal de droga.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104629

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : Baxalta Incorporated

 地址 Endereço : 1200 Lakeside Drive, Bannockburn, Illinois 60015, Estados Unidos da América

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 44

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de informação relacionada com serviços médicos, nomeadamente com a 

identificação da dosagem ideal de medicamentos para os pacientes, on-line a partir de uma 

base de dados de computador ou via a Internet.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104630

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/06

[730] 申請人 Requerente : THE RITZ HOTEL, LIMITED

 地址 Endereço : 14, South Street, W1K 1DF – London, Reino Unido
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 國籍 Nacionalidade : 大不列顛 Britânica 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café; substitutos de café; chá; sal; pimenta; especiarias; chocolate com a excepção de cho-

colate de culinária ou como snack; mel; cacau; mostarda; açúcar; pasta de amêndoa; chut-

ney; condimentos; rábano; xarope; vinagre; temperos para saladas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104635

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Silik S.p.A.

 地址 Endereço : via Anglieri, 10, Cantù (Como), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；商業經營；商業管理；辦公室事務；張貼廣告；自動售貨機出租；在通訊媒體上出租廣告

時間；商業信息代理；宣傳代理；進出口代理；廣告材料更新；特許經營的商業管理；成本價格

分析；工商管理輔助；專業商業諮詢；商業管理諮詢；人事管理諮詢；會計；櫥窗佈置；廣告傳

播；樣品分發；貨物展出；演藝人士的商業管理；直郵廣告；統計資料匯編；開發票；酒店商業

管理；運動員的商業管理；電腦文檔管理；商業信息；為消費者提供商業信息和建議（消費者建

議機構）；商業調查；廣告版面設計；廣告空間出租；市場營銷；影印機出租；辦公機器和設備

出租；廣告材料出租；為商業或宣傳目的組織展覽；為商業或廣告目的組織展銷會；為宣傳目

的組織時裝表演；商業效益專家服務；擬備工資表；為零售目的透過通訊媒體展示商品；經濟

預測；廣告片製作；商業管理輔助；替他人推銷；出版宣傳文本；電腦網絡廣告；通過郵購訂單

進行的廣告宣傳；廣告宣傳欄的製備；無線電廣告；電視廣告；將信息編入電腦數據庫；商業諮

詢；人員招聘；撰寫廣告稿；公共關係；尋找贊助；替他人在電腦檔案中進行數據檢索；市場研

究；商業研究；文件複製；為挑選員工而進行的心理測試；替他人訂閱報紙；替他人預訂電訊服

務；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；價格比較服務；商業管理和組織的諮詢服務；

商業組織諮詢；商業管理顧問；打字；複印；為廣告或推銷提供模特服務；新聞剪貼；商業場所

搬遷服務；為外出客戶接聽電話；秘書服務；速記；外購服務（商業輔助）；電話市場營銷；藥

用、獸醫用及衛生用製劑和醫療用品的零售或批發服務；家具和鏡子的零售或批發服務；服裝

的零售或批發服務；電腦數據庫信息系統化；民意調查；稅款準備；編製帳單及帳目報表；商業

評估；市場分析；謄寫；採購訂單的行政處理；文書處理；職業及人才中介；拍賣；審計。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/13 MI2015C003270 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/104636

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07
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[730] 申請人 Requerente : Silik S.p.A.

 地址 Endereço : via Anglieri, 10, Cantù (Como), Italy

 國籍 Nacionalidade : 意大利 Italiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽；仿皮服裝；皮製服裝；電單車駕駛員服裝；單車服；體操服；連衣裙；睡袍；浴衣；

鞋用防滑配件；大圍巾（領巾）；非紙製圍涎；有帽舌的帽（頭戴）；貝雷帽；內衣；防汗內衣；工

作服；長皮毛圍巾（披肩）；女式連衫襯褲（內衣）；衣服吊帶；足球靴釘；緊身胸衣（內衣）；套

鞋；便帽；運動靴；長襪；吸汗長襪；拖鞋；短襪；馬褲（穿著）；短袖襯衫；襯衫；填充夾克（服

裝）；緊身衣（女式內衣）；帽子；高頂禮帽；紙帽子（服裝）；大衣；風帽（服裝）；帽襯架（支

撐架）；非電暖腳套；腰帶（服裝）；錢帶（服裝）；緊身衣褲；衣領披肩；可拆的衣領；女式背

心；服裝用帽子；護領；耳罩（服裝）；嬰兒全套衣；胸衣；套裝；沙灘服；化妝舞會用服裝；領

帶；領巾式領帶；泳帽；浴帽；頭帶（服裝）；西服袋巾；圍巾；鞋用金屬配件；成品襯裏（服裝

的一部分）；華達呢（服裝）；鞋罩；夾克（服裝）；釣魚背心；襪帶；半身裙；無袖連身裙；圍裙

（服裝）；束腰；手套（服裝）；連指手套；滑雪手套；鞋滾邊；防水服；成品衣；紙衣服；針織服

裝（服裝）；緊身襯衣（服裝）；暖腿套；緊腿褲（褲子）；僕人、官員等穿的制服；汗背心；襪；

泳衣；毛衣；手籠（服裝）；神父左臂上佩帶的飾帶；女式斗蓬或披肩；披紗；睡眠用面罩及眼

罩；裙褲；僧帽（帽子）；主教冠（帽子）；襯褲；男式泳褲；背心；嬰兒褲（服裝）；長褲；防寒及

防風雨的短上衣；長外衣；裘皮（服裝）；上衣抵肩；十字褡；睡衣；袖口；斗蓬；套頭衫；鞋尖；

長襪吊帶；吊襪帶；乳罩；鞋後跟；長襪後跟；涼鞋；浴室涼鞋；莎麗服；紗籠；鞋子（腳上穿著

物）；草鞋及草製涼鞋；浴室拖鞋；體操鞋；沙灘鞋；足球靴；運動鞋；滑雪靴；披肩；服裝綬帶；

內褲；繫帶靴子；修女頭巾；外套；外衣；護衣汗墊；綁腿繫帶；襯裙；底裙（內衣）；襯衫前胸；

半統靴；靴；裘皮披肩；鞋底；鞋內底及鞋墊；鞋跟；服裝口袋；Ｔ恤；寬外袍；鞋幫；靴幫；包頭

巾；滑水服；連褲內衣（服裝）；制服；面紗（服裝）；帽檐；木鞋。  

[540] 商標 Marca : 

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

2015/04/13 MI2015C003270 意大利 Itália

[210] 編號 N.º : N/104637

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Suzuki Motor Corporation

 地址 Endereço : 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車，電單車，全地形車；以上產品的零件及配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104638

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07
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[730] 申請人 Requerente : Suzuki Motor Corporation

 地址 Endereço : 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車，電單車，全地形車；以上產品的零件及配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104639

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Suzuki Motor Corporation

 地址 Endereço : 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車，電單車，全地形車；以上產品的零件及配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104640

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Suzuki Motor Corporation

 地址 Endereço : 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車，電單車，全地形車；以上產品的零件及配件。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104641

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Suzuki Motor Corporation

 地址 Endereço : 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 12

[511] 產品 Produtos : 汽車，電單車，全地形車；以上產品的零件及配件。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104642

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Universal Entertainment Corporation

 地址 Endereço : Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 135-0063, 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 : Máquinas «slot» e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» de vídeo e respectivas 

peças sobressalentes; máquinas de jogos e respectivas peças sobressalentes; máquinas de 

jogos com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes; máquinas «slot» do 

tipo bobina mecânica com ecrãs de cristais líquidos e respectivas peças sobressalentes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104643

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

 地址 Endereço : 6650 EI Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Produtos de tecnologia electrónicos, software e hardware informático e sistemas electróni-

cos para uso na indústria do jogo a dinheiro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104644

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

 地址 Endereço : 6650 EI Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 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 fornecimento de jogos de azar de mesa ao vivo 

e de jogos de azar online, com «features», jogos progressivos, bónus e apostas colaterais.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104645

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Best Western International, Inc.

 地址 Endereço : 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel, serviços hoteleiros de complexos turísticos.

[540] 商標 Marca : 

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

2015/07/10 86/690,153 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/104646

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Best Western International, Inc.

 地址 Endereço : 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Reivindica as cores azul e branca tal como representado na figura.

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

2015/06/24 86/673,272 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/104647

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Best Western International, Inc.

 地址 Endereço : 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona 85016-2023, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de hotel.

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

2015/09/11 86/754,882 美國 Estados Unidos da América

[210] 編號 N.º : N/104657

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Swissport Group Services GmbH

 地址 Endereço : Zugerstrasse 77, 6340 Baar, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Gestão de empresas; aconselhamento de organização de negócio e consultoria de gestão de 

negócios; gestão de ficheiros de computador; publicidade, relações públicas; operação de 

lojas duty-free; acompanhamento de vagões de mercadorias por computador; agências de 

importação e exportação.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104658

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Swissport Group Services GmbH

 地址 Endereço : Zugerstrasse 77, 6340 Baar, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Manutenção, reparação e assistência de aviões e propulsores, incluindo abastecimento de 

aviões; instalação, manutenção, reparação e limpeza de máquinas e aviões; degelo de 

aviões.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104659

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Swissport Group Services GmbH

 地址 Endereço : Zugerstrasse 77, 6340 Baar, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Transporte de viajantes e mercadorias por terra e aeronaves; embalagem e armazenagem 

de mercadorias; serviços de check-in para passageiros; transporte e armazenamento de car-

ga; serviços de descarga; reservas para transportes e viagens; fornecimento de informações 

em ligação com transporte aéreo e terrestre; informações sobre as viagens ou relacionados 

com transporte de mercadorias por corretores e agências de viagens; informações relativas 

ao transporte de tarifas, horários e possibilidades.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104660

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Swissport Group Services GmbH

 地址 Endereço : Zugerstrasse 77, 6340 Baar, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Serviços de restaurante (serviços de alimentação); alojamento temporário; serviços de for-

necimento de refeições; operação de salas de espera, nomeadamente fornecimento de espa-

ço de descanso e espera para passageiros de avião.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104661

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Swissport Group Services GmbH

 地址 Endereço : Zugerstrasse 77, 6340 Baar, Switzerland

 國籍 Nacionalidade : 瑞士 Suíça 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 45

[511] 服務 Serviços : Serviços de segurança para a protecção de imóveis e pessoas, incluindo guarda-costas; con-

sultoria de segurança; operação de escritórios de perdidos e achados; segurança nocturna; 

guardas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104662

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States

 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 : Preparações farmacêuticas para uso humano, nomeadamente, para o tratamento de ma-

lignidades hematológicas, cancro, doenças e problemas do sistema imunitário e doenças e 

problemas inflamatórias; preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104663

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States

 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 : Preparações farmacêuticas para uso humano, nomeadamente, para o tratamento de ma-

lignidades hematológicas, cancro, doenças e problemas do sistema imunitário e doenças e 

problemas inflamatórias; preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104664

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States

 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 : Preparações farmacêuticas para uso humano, nomeadamente, para o tratamento de ma-

lignidades hematológicas, cancro, doenças e problemas do sistema imunitário e doenças e 

problemas inflamatórias; preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104665

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States

 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 : Preparações farmacêuticas para uso humano, nomeadamente, para o tratamento de ma-

lignidades hematológicas, cancro, doenças e problemas do sistema imunitário e doenças e 

problemas inflamatórias; preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104666

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States

 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 : Preparações farmacêuticas para uso humano, nomeadamente, para o tratamento de ma-

lignidades hematológicas, cancro, doenças e problemas do sistema imunitário e doenças e 

problemas inflamatórias; preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104667

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States

 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 : Preparações farmacêuticas para uso humano, nomeadamente, para o tratamento de ma-

lignidades hematológicas, cancro, doenças e problemas do sistema imunitário e doenças e 

problemas inflamatórias; preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104668

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States

 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 : Preparações farmacêuticas para uso humano, nomeadamente, para o tratamento de ma-

lignidades hematológicas, cancro, doenças e problemas do sistema imunitário e doenças e 

problemas inflamatórias; preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104669

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/07

[730] 申請人 Requerente : Millennium Pharmaceuticals, Inc.

 地址 Endereço : 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 02139, United States

 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 : Preparações farmacêuticas para uso humano, nomeadamente, para o tratamento de ma-

lignidades hematológicas, cancro, doenças e problemas do sistema imunitário e doenças e 

problemas inflamatórias; preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104670

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : 顧潤祥 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市下城區鳳起路國都公寓15幢1單元401 

 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 : 裘皮；錢包（錢夾）；包；手提包；旅行箱；皮涼席；皮製帶子；傘；手杖；寵物服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104671

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : 顧潤祥 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市下城區鳳起路國都公寓15幢1單元401 

 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；成品衣；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；領帶；皮帶（服飾用）；婚紗。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104672

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : 顧潤祥 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市下城區鳳起路國都公寓15幢1單元401 

 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 : 裘皮；錢包（錢夾）；包；手提包；旅行箱；皮涼席；皮製帶子；傘；手杖；寵物服裝。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104673

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : 顧潤祥 

 地址 Endereço : 中國浙江省杭州市下城區鳳起路國都公寓15幢1單元401 

 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；成品衣；鞋；帽；襪；手套（服裝）；圍巾；領帶；皮帶（服飾用）；婚紗。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104674

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : 九州通醫藥集團股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市漢陽區龍陽大道特8號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；消毒劑；醫用營養品；淨化制；獸醫用藥；殺蟲劑；衛生巾；醫用敷料；牙用光潔劑；寵

物尿布。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104675

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : 九州通醫藥集團股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖北省武漢市漢陽區龍陽大道特8號 

 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；特許經營的商業管理；替他人推銷；為商品和服務的買賣雙方提供線上市場；人事管理

諮詢；商業企業遷移；文秘；會計；尋找贊助；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 : 

[210] 編號 N.º : N/104688

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-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 : Cosméticos; produtos de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remoção da ma-

quilhagem; produtos cosméticos para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essen-

ciais para uso pessoal; pestanas postiças; unhas postiças; panos ou toalhetes impregnados 

com produtos de limpeza para a pele (para uso cosmético); algodão em rama e cotonetes 

para uso cosmético; produtos de perfumaria; sabões; produtos de higiene pessoal; essências 

de beleza; soros; cremes de massagem; cremes cosméticos; cremes para o branqueamento 

da pele; cremes de limpeza (cosméticos); preparações de limpeza; bases de maquilhagem; 

bases para a pele; preparações para base de maquilhagem; produtos para a lavagem do ros-

to; loções comuns; loções para a pele; loções leitosas; essências de beleza para os cuidados 

da pele (cosméticos); soros para a pele; leites / óleos / espumas / cremes de limpeza (cosmé-

ticos); geles para massagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104689

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08
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[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 21

[511] 產品 Produtos : Utensílios cosméticos e de toilette; escovas para fins cosméticos; pincéis de maquilhagem; 

escovas de unhas; borlas para pó-de-arroz; esponjas para fins de toilette; esponjas para 

sombras para os olhos; suportes para delineadores de olhos ou delineadores de lábios; cai-

xas para pó compacto (vendidas vazias); estojos para cremes cosméticos; estojos de touca-

dor (guarnecidos); pentes; aplicadores de cosméticos; sacos para cosméticos (guarnecidos); 

estojos para cosméticos (guarnecidos); instrumentos para limpeza de cosméticos; bombas 

accionadas manualmente para distribuição de produtos cosméticos; recipientes de vidraria, 

porcelana, e faiança.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104690

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-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 : Cosméticos; produtos de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remoção da ma-

quilhagem; produtos cosméticos para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essen-

ciais para uso pessoal; pestanas postiças; unhas postiças; panos ou toalhetes impregnados 

com produtos de limpeza para a pele (para uso cosmético); algodão em rama e cotonetes 

para uso cosmético; produtos de perfumaria; sabões; produtos de higiene pessoal; essências 

de beleza; soros; cremes de massagem; cremes cosméticos; cremes para o branqueamento 

da pele; cremes de limpeza (cosméticos); preparações de limpeza; bases de maquilhagem; 

bases para a pele; preparações para base de maquilhagem; produtos para a lavagem do ros-

to; loções comuns; loções para a pele; loções leitosas; essências de beleza para os cuidados 

da pele (cosméticos); soros para a pele; leites / óleos / espumas / cremes de limpeza (cosmé-

ticos); geles para massagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104691

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-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
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[511] 產品 Produtos : Cosméticos; produtos de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remoção da ma-

quilhagem; produtos cosméticos para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essen-

ciais para uso pessoal; pestanas postiças; unhas postiças; panos ou toalhetes impregnados 

com produtos de limpeza para a pele (para uso cosmético); algodão em rama e cotonetes 

para uso cosmético; produtos de perfumaria; sabões; produtos de higiene pessoal; essências 

de beleza; soros; cremes de massagem; cremes cosméticos; cremes para o branqueamento 

da pele; cremes de limpeza (cosméticos); preparações de limpeza; bases de maquilhagem; 

bases para a pele; preparações para base de maquilhagem; produtos para a lavagem do ros-

to; loções comuns; loções para a pele; loções leitosas; essências de beleza para os cuidados 

da pele (cosméticos); soros para a pele; leites / óleos / espumas / cremes de limpeza (cosmé-

ticos); geles para massagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104692

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-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 : Cosméticos; produtos de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remoção da ma-

quilhagem; produtos cosméticos para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essen-

ciais para uso pessoal; pestanas postiças; unhas postiças; panos ou toalhetes impregnados 

com produtos de limpeza para a pele (para uso cosmético); algodão em rama e cotonetes 

para uso cosmético; produtos de perfumaria; sabões; produtos de higiene pessoal; essências 

de beleza; soros; cremes de massagem; cremes cosméticos; cremes para o branqueamento 

da pele; cremes de limpeza (cosméticos); preparações de limpeza; bases de maquilhagem; 

bases para a pele; preparações para base de maquilhagem; produtos para a lavagem do ros-

to; loções comuns; loções para a pele; loções leitosas; essências de beleza para os cuidados 

da pele (cosméticos); soros para a pele; leites / óleos / espumas / cremes de limpeza (cosmé-

ticos); geles para massagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104693

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-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 : Cosméticos; produtos de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remoção da ma-

quilhagem; produtos cosméticos para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essen-
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ciais para uso pessoal; pestanas postiças; unhas postiças; panos ou toalhetes impregnados 

com produtos de limpeza para a pele (para uso cosmético); algodão em rama e cotonetes 

para uso cosmético; produtos de perfumaria; sabões; produtos de higiene pessoal; essências 

de beleza; soros; cremes de massagem; cremes cosméticos; cremes para o branqueamento 

da pele; cremes de limpeza (cosméticos); preparações de limpeza; bases de maquilhagem; 

bases para a pele; preparações para base de maquilhagem; produtos para a lavagem do ros-

to; loções comuns; loções para a pele; loções leitosas; essências de beleza para os cuidados 

da pele (cosméticos); soros para a pele; leites / óleos / espumas / cremes de limpeza (cosmé-

ticos); geles para massagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104694

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-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 : Cosméticos; produtos de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remoção da ma-

quilhagem; produtos cosméticos para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essen-

ciais para uso pessoal; pestanas postiças; unhas postiças; panos ou toalhetes impregnados 

com produtos de limpeza para a pele (para uso cosmético); algodão em rama e cotonetes 

para uso cosmético; produtos de perfumaria; sabões; produtos de higiene pessoal; essências 

de beleza; soros; cremes de massagem; cremes cosméticos; cremes para o branqueamento 

da pele; cremes de limpeza (cosméticos); preparações de limpeza; bases de maquilhagem; 

bases para a pele; preparações para base de maquilhagem; produtos para a lavagem do ros-

to; loções comuns; loções para a pele; loções leitosas; essências de beleza para os cuidados 

da pele (cosméticos); soros para a pele; leites / óleos / espumas / cremes de limpeza (cosmé-

ticos); geles para massagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104695

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-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 : Cosméticos; produtos de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remoção da ma-

quilhagem; produtos cosméticos para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essen-

ciais para uso pessoal; pestanas postiças; unhas postiças; panos ou toalhetes impregnados 

com produtos de limpeza para a pele (para uso cosmético); algodão em rama e cotonetes 
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para uso cosmético; produtos de perfumaria; sabões; produtos de higiene pessoal; essências 

de beleza; soros; cremes de massagem; cremes cosméticos; cremes para o branqueamento 

da pele; cremes de limpeza (cosméticos); preparações de limpeza; bases de maquilhagem; 

bases para a pele; preparações para base de maquilhagem; produtos para a lavagem do ros-

to; loções comuns; loções para a pele; loções leitosas; essências de beleza para os cuidados 

da pele (cosméticos); soros para a pele; leites / óleos / espumas / cremes de limpeza (cosmé-

ticos); geles para massagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104696

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-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 : Cosméticos; produtos de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remoção da ma-

quilhagem; produtos cosméticos para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essen-

ciais para uso pessoal; pestanas postiças; unhas postiças; panos ou toalhetes impregnados 

com produtos de limpeza para a pele (para uso cosmético); algodão em rama e cotonetes 

para uso cosmético; produtos de perfumaria; sabões; produtos de higiene pessoal; essências 

de beleza; soros; cremes de massagem; cremes cosméticos; cremes para o branqueamento 

da pele; cremes de limpeza (cosméticos); preparações de limpeza; bases de maquilhagem; 

bases para a pele; preparações para base de maquilhagem; produtos para a lavagem do ros-

to; loções comuns; loções para a pele; loções leitosas; essências de beleza para os cuidados 

da pele (cosméticos); soros para a pele; leites / óleos / espumas / cremes de limpeza (cosmé-

ticos); geles para massagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104697

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : Albion Co., Ltd.

 地址 Endereço : 1-7-10, Ginza, Chuo-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 : Cosméticos; produtos de maquilhagem; lápis cosméticos; preparações para remoção da ma-

quilhagem; produtos cosméticos para os cuidados da pele; kits de cosméticos; óleos essen-

ciais para uso pessoal; pestanas postiças; unhas postiças; panos ou toalhetes impregnados 

com produtos de limpeza para a pele (para uso cosmético); algodão em rama e cotonetes 

para uso cosmético; produtos de perfumaria; sabões; produtos de higiene pessoal; essências 

de beleza; soros; cremes de massagem; cremes cosméticos; cremes para o branqueamento 

da pele; cremes de limpeza (cosméticos); preparações de limpeza; bases de maquilhagem; 
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bases para a pele; preparações para base de maquilhagem; produtos para a lavagem do ros-

to; loções comuns; loções para a pele; loções leitosas; essências de beleza para os cuidados 

da pele (cosméticos); soros para a pele; leites / óleos / espumas / cremes de limpeza (cosmé-

ticos); geles para massagem.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104702

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : Novadelta – Comércio e Indústria de Cafés, S.A.

 地址 Endereço : Avenida Infante D. Henrique, 151-A, 1950-406 LISBOA, Portugal

 國籍 Nacionalidade : 葡萄牙 Portuguesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Cafés.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104703

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104704

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104705

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104706

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104707

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 



24036 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 48 期 —— 2015 年 12 月 2 日

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104708

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104709

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104710

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 金葉卷煙廠（澳門）有限公司 

 地址 Endereço : 澳門漁翁街66號海洋工業中心第二期3樓A座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 34

[511] 產品 Produtos : 香煙。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104711

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/08

[730] 申請人 Requerente : FAN LAI CHENG

 地址 Endereço : Est. Marginal do Hipódromo Edf. Fu Pou 18/E, Macau

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥油。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，黃色，紅色，啡色，藍色，白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/104716

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 峰昇有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣新北市三重區重陽路二段32號3樓 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中藥材、草藥、藥草、藥用酒、人參、醫療用草藥茶、醫療用茶、營養補充品、醫療用食療飲品、

醫療用食療食品、醫療用營養食品、草本營養補充品、植物萃取營養補充品、藥草茶營養補充

品、燕窩精、蟲草精、雞精、蜆精、梅精、棗精。  

[540] 商標 Marca : 

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

[210] 編號 N.º : N/104717

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09
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[730] 申請人 Requerente : 寶齡富錦生技股份有限公司 

 地址 Endereço : 中國台灣台北市南港區園區街3號16樓 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 中藥，西藥，醫用營養品，營養補充品，藍藻粉，綠藻粉，人蔘精，靈芝精，植物纖維營養補充

品，抗氧化營養補充劑，含蛋白質之營養添加劑，礦物質營養補充品，口服用胎盤素膠囊，營養

補助劑，甲殼質膠囊，糖尿病患者用之營養物，植物纖維減肥片，粉，蟲草精，嬰兒食品（餅乾除

外）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/104718

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 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, fornecimento de jogos de azar de mesa ao vivo 

e de jogos de azar online, com «features», jogos progressivos, bónus e apostas colaterais.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104719

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151, 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104720

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151, 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104721

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : AstraZeneca AB

 地址 Endereço : SE-151, 85 Södertälje, Sweden

 國籍 Nacionalidade : 瑞典 Sueca 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados e substâncias farmacêuticos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104722

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 福基國際工業股份有限公司

   Foodgears Industrial International Ltd.

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗大有街34號新科技廣場31樓3105室 

 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；替他人推銷；特許經營的商業管理；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；進出口

代理；市場行銷；人事管理諮詢；開發票；尋找贊助；會計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104723

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 福基國際工業股份有限公司

   Foodgears Industrial International Ltd.

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗大有街34號新科技廣場31樓3105室 

 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；替他人推銷；特許經營的商業管理；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；進出口

代理；市場行銷；人事管理諮詢；開發票；尋找贊助；會計。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104724

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 福基國際工業股份有限公司

   Foodgears Industrial International Ltd.

 地址 Endereço : 香港九龍新蒲崗大有街34號新科技廣場31樓3105室 

 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告；替他人推銷；特許經營的商業管理；替他人採購（替其他企業購買商品或服務）；進出口

代理；市場行銷；人事管理諮詢；開發票；尋找贊助；會計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104725

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 澳門商用航空中心有限公司

   CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL DE MACAU, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Wai Long, S/Nº Business Aviation Center, Macau International Airport, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸。

   Transportes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑色。

   Preto.

[210] 編號 N.º : N/104726

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 澳門商用航空中心有限公司

   CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL DE MACAU, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Wai Long, S/Nº Business Aviation Center, Macau International Airport, Macau

 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸。

   Transportes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍綠色，如圖所示。

   Azul verde Pantone307c (100c 36k).

[210] 編號 N.º : N/104727

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 澳門商用航空中心有限公司

   CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL DE MACAU, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Wai Long, S/Nº Business Aviation Center, Macau International Airport, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸。

   Transportes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍綠色，如圖所示。

   Azul verde Pantone307c (100c 36k).

[210] 編號 N.º : N/104728

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 澳門商用航空中心有限公司

   CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL DE MACAU, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Wai Long, S/Nº Business Aviation Center, Macau International Airport, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸。

   Transportes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍綠色，如圖所示。

   Azul verde Pantone307c (100c 36k).
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[210] 編號 N.º : N/104729

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 澳門商用航空中心有限公司

   CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL DE MACAU, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Wai Long, S/Nº Business Aviation Center, Macau International Airport, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸。

   Transportes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍綠色，如圖所示。

   Azul verde Pantone307c (100c 36k).

[210] 編號 N.º : N/104730

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 澳門商用航空中心有限公司

   CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL DE MACAU, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Wai Long, S/Nº Business Aviation Center, Macau International Airport, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸。

   Transportes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍綠色，如圖所示。

   Azul verde Pantone307c (100c 36k).

[210] 編號 N.º : N/104731

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 澳門商用航空中心有限公司

   CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL DE MACAU, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Wai Long, S/Nº Business Aviation Center, Macau International Airport, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸。

   Transportes.

[540] 商標 Marca : 
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[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍綠色，如圖所示。

   Azul verde Pantone307c (100c 36k).

[210] 編號 N.º : N/104732

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 澳門商用航空中心有限公司

   CENTRO DE AVIAÇÃO COMERCIAL DE MACAU, LIMITADA

 地址 Endereço : Avenida Wai Long, S/Nº Business Aviation Center, Macau International Airport, 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 運輸。

   Transportes.

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 藍綠色，如圖所示。

   Azul verde Pantone307c (100c 36k).

[210] 編號 N.º : N/104733

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : CHANG SIO NAM

 地址 Endereço : 澳門渡船台15號豐裕大廈3樓E座 

 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 : 肉，魚，家禽及野味，肉汁，醃漬、冷凍、乾製及煮熟的水果和蔬菜，果醬。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104734

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : CHANG SIO NAM

 地址 Endereço : 澳門渡船台15號豐裕大廈3樓E座 

 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 : 提供食物和飲料服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104744

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 全食香港控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4層402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 : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；巧克力飲料；蛋糕；甜食；披薩餅；餡餅；春捲；方便米飯；包子；麵條。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104745

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 全食香港控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4層402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 : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；巧克力飲料；蛋糕；甜食；披薩餅；餡餅；春捲；方便米飯；包子；麵條。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104746

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 全食香港控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4層402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 : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；巧克力飲料；蛋糕；甜食；披薩餅；餡餅；春捲；方便米飯；包子；麵條。  



N.º 48 — 2-12-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 24045

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104747

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 全食香港控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4層402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 : 30

[511] 產品 Produtos : 咖啡；巧克力飲料；蛋糕；甜食；披薩餅；餡餅；春捲；方便米飯；包子；麵條。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104748

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 全食香港控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4層402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 : 商業輔助管理；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理和組織諮詢；進出口代理；工商

管理輔助；市場行銷；商業組織諮詢；廣告；飯店商業管理；會計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104749

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 全食香港控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4層402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 : 商業輔助管理；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理和組織諮詢；進出口代理；工商

管理輔助；市場行銷；商業組織諮詢；廣告；飯店商業管理；會計。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104750

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 全食香港控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4層402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 : 商業輔助管理；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理和組織諮詢；進出口代理；工商

管理輔助；市場行銷；商業組織諮詢；廣告；飯店商業管理；會計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104751

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 全食香港控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4層402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 : 商業輔助管理；為零售目的在通訊媒體上展示商品；商業管理和組織諮詢；進出口代理；工商

管理輔助；市場行銷；商業組織諮詢；廣告；飯店商業管理；會計。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104752

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 全食香港控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4層402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 : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；酒吧服務；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；會議室

出租；旅館預訂；假日野營住宿服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104753

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 全食香港控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4層402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 : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；酒吧服務；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；會議室

出租；旅館預訂；假日野營住宿服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104754

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 全食香港控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4層402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 : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；酒吧服務；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；會議室

出租；旅館預訂；假日野營住宿服務。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104755

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 全食香港控股有限公司 

 地址 Endereço : 香港金鐘紅棉路8號東昌大廈4層402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 : 43

[511] 服務 Serviços : 備辦宴席；自助餐廳；餐廳；飯店；餐館；酒吧服務；出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿；會議室

出租；旅館預訂；假日野營住宿服務。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104756

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 長沙市沙龍畜牧有限公司 

 地址 Endereço : 中國湖南省長沙市寧鄉縣流沙河鎮流沙河社區沙坪組2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 : 火腿；肉；香腸；醃臘肉；魚製食品；肉罐頭；醃製蔬菜；食用油；蛋；牛乳製品；加過工的堅果；

豆腐製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104757

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 貴州聚福軒茶業食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國貴州省貴陽市雲岩區瑞金中路51號瑞金商務大廈7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 : 廣告；廣告設計；廣告策劃；為零售目的在通訊媒體上展示商品；計算機網絡上的在線廣告；進

出口代理；替他人推銷；為商品或服務的買賣雙方提供在線市場；替他人採購（替其他企業購

買商品或服務）；特許經營的商業管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104758

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/09

[730] 申請人 Requerente : 貴州聚福軒茶業食品有限公司 

 地址 Endereço : 中國貴州省貴陽市雲岩區瑞金中路51號瑞金商務大廈7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 : 寄宿處；住所（旅館、供膳寄宿處）；自助餐廳；飯店；餐館；快餐館；汽車旅館；茶館；日間托兒

所（看孩子）；旅館預訂。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104779

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 鄧喬心 

 地址 Endereço : 澳門羅理基博士大馬路600E第一國際商業中心9樓906室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 軟件開發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色，黑色，白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/104780

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : PANION & BF BIOTECH INC.

 地址 Endereço : 16F., No.3, Yuanqu St., Nangang District, Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 治療粉刺製劑；醫藥用酒精；麻醉藥；止痛劑；抗生素；防腐劑、抗菌劑；頭痛用藥品；醫療用鎮

痛軟膏；醫療用浴劑；藥用膠囊；化學藥物製劑；醫療用洗淨劑；消毒劑；退燒藥；醫療用凝膠；

抗菌劑；外用藥水；醫療用口服液；醫療用促進毛髮生長製劑；人用藥；醫療用漱口水；藥膏；藥

錠 ；藥片；醫藥用膠；皮膚用藥劑；藥劑；殺菌劑；類固醇；磺胺類藥劑；醫藥用糖漿；醫療用浴

劑；醫療用酊；陰道洗淨劑；白蛋白營養補充品；醫療用蛋白質食品；膳食纖維補充品；醫療用

食療品；醫療用食療食品；醫療用食療飲品；酵素營養補充品；葡萄糖營養補充品；卵磷脂營養

補充品；礦物質營養補充品；營養補充品；花粉營養補充品；蛋白質營養補充品；酵母營養補充

品；動物用洗淨劑；家畜洗淨劑；動物用營養補充品；狗用洗淨劑；藥用動物飼料添加劑；獸醫

用藥；殺寄生蟲劑；動物用蛋白質營養補充品；獸用藥劑；維他命製劑；抗寄生蟲製劑；生物殺

菌劑；醫用藥膏；動物用洗滌劑；維他命劑；醫藥製劑；醫藥丸；藥水；藥片；藥粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104781

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : PANION & BF BIOTECH INC.



24050 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 48 期 —— 2015 年 12 月 2 日

 地址 Endereço : 16F., No.3, Yuanqu St., Nangang District, Taipei, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 麻醉藥；醫療用凝膠；人用藥；藥膏；醫藥用膠；皮膚用藥劑；藥劑；醫用藥膏；醫藥製劑。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104782

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

 地址 Endereço : C/José Rover Motta, 27, 07006 Palma de Mallorca (Baleares), Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Assistência e consultadoria em gestão comercial e industrial; emissão de franquias em rela-

ção à assistência de gestão comercial ou industrial; serviços de relações públicas; promoção 

de vendas para terceiros; agências de publicidade; estudos de marketing e avaliações de ne-

gócios; agências de prestação de informações de negócios e de pesquisa para as empresas; 

agências comerciais, importação e exportação; organização de feiras e exposições com fins 

comerciais e publicitários; demonstração de produtos através dos meios de comunicação 

para serviços a retalho, gestão de negócios de operação de franquia, publicidade, assistên-

cia de gestão de negócios, agências de importação - exportação, promoção de vendas (para 

terceiros), serviços de aquisição para terceiros (aquisição de produtos e serviços para ou-

tras empresas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104783

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

 地址 Endereço : C/José Rover Motta, 27, 07006 Palma de Mallorca (Baleares), Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Reservas (alojamento temporário); reservas em hotéis; serviços de reservas em pensões; 

refeições (catering) [alimentos e bebidas]; oferta móvel de bebidas e alimentos; serviços de 

campos de férias [hospedagem].

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104784

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

 地址 Endereço : C/José Rover Motta, 27, 07006 Palma de Mallorca (Baleares), Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Assistência e consultadoria em gestão comercial e industrial; emissão de franquias em rela-

ção à assistência de gestão comercial ou industrial; serviços de relações públicas; promoção 

de vendas para terceiros; agências de publicidade; estudos de marketing e avaliações de ne-

gócios; agências de prestação de informações de negócios e de pesquisa para as empresas; 

agências comerciais, importação e exportação; organização de feiras e exposições com fins 

comerciais e publicitários; demonstração de produtos através dos meios de comunicação 

para serviços a retalho, gestão de negócios de operação de franquia, publicidade, assistên-

cia de gestão de negócios, agências de importação - exportação, promoção de vendas (para 

terceiros), serviços de aquisição para terceiros (aquisição de produtos e serviços para ou-

tras empresas).

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104785

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : BARCELÓ CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A.

 地址 Endereço : C/José Rover Motta, 27, 07006 Palma de Mallorca (Baleares), Espanha

 國籍 Nacionalidade : 西班牙 Espanhola 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 43

[511] 服務 Serviços : Reservas (alojamento temporário); reservas em hotéis; serviços de reservas em pensões; 

refeições (catering) [alimentos e bebidas]; oferta móvel de bebidas e alimentos; serviços de 

campos de férias [hospedagem].

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104786

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 曾金偉 

 地址 Endereço : 中國廣州市荔灣區長壽東路263號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品、獸藥及衛生用品；醫用營養品；膏藥、繃敷用品；填塞牙孔和牙模用料；消毒劑、滅有害動

物製品；殺真菌劑、除草劑、嬰兒藥品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104787

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 曾金偉 

 地址 Endereço : 中國廣州市荔灣區長壽東路263號 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品、獸藥及衛生用品；醫用營養品；膏藥、繃敷用品；填塞牙孔和牙模用料；消毒劑、滅有害動

物製品；殺真菌劑、除草劑、嬰兒藥品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104788

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd.

 地址 Endereço : 2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : Preparações farmacêuticas para o tratamento e prevenção de doenças e perturbações do 

sistema nervoso central; preparações farmacêuticas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104793

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : Dunlopillo (Malaysia) Sdn Bhd

 地址 Endereço : Level 12A West Wing Wisma Consplant 2, No. 7, Jalan SS16/1 47500 Subang Jaya Selangor 

Darul Ehsan Malaysia

 國籍 Nacionalidade : 馬來西亞 Malaia 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 20

[511] 產品 Produtos : Camas; estruturas de camas; estrados para camas; acessórios para camas, não metálicos; 

travesseiros; caixões; urnas funerárias; sofás; almofadas (estofos); painéis de afixação; 

divãs-camas; divãs; móveis; acessórios para móveis, não metálicos; móveis de escritório; al-

mofadas para animais de estimação; almofadas; cabeceiras para camas; colchões; colchões 

de molas; cadeirões; sofás que podem ser usados como camas; peças estofadas de móveis; 

móveis estofados; cadeiras estofadas; mesas mortuárias; artigos para camas [excepto rou-

pa]; acessórios para caixões, não metálicos; estofos de colchões, travesseiros, almofadas, 

sofás e cadeiras com material constituído de borracha esponjosa ou celular, colchões de 

espuma de borracha natural e sintética e espuma de plástico em forma de folhas, placas, 

blocos e secções moldadas; molduras para quadros; letreiros de madeira ou plástico; artigos 

de bambu tecido (com excepção de chapéus, esteiras, colchões); cubas, não metálicas.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104794

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 大宇資訊股份有限公司

   SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市基隆路一段200號23樓

   23F., No.200, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦軟件（已錄制）；計算機遊戲軟件；電子出版物（可下載）；錄有影音之資料載體；可下載之

影像文件；可下載之音樂文件；可下載之手機鈴聲；從網際網路下載之圖片；電影片；錄影帶；

唱片；錄音帶；影碟；光盤盒；影音光碟；已錄之唱片；卡通片；動畫片；電視影片；影像記錄器

具；電腦硬體；光碟；滑鼠墊；從網際網路下載之音樂；從網際網路下載之影片；從網際網路下

載之遊戲程式；眼鏡；錄有電腦遊戲程式之資料載體。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104795

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 大宇資訊股份有限公司

   SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC.

 地址 Endereço : 中國台灣台北市基隆路一段200號23樓

   23F., No.200, Sec. 1, Keelung Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 各種書刊雜誌文獻之編輯出版查詢訂閱翻譯；書籍出租；雜誌出租；教育服務；圖書館；畫廊；

娛樂；娛樂資訊；休閒活動資訊；提供線上音樂欣賞服務；提供線上影片欣賞服務；提供線上

遊戲服務（由電腦網路）；兒童樂園；電動玩具遊樂場；遊樂園；虛擬實境遊戲場；籌辦教育或

娛樂競賽；安排及舉行會議；籌辦文化或教育目的之展覽；影片錄影片碟影片之製作；電視娛樂

節目之策劃製作；表演節目製作；藝人表演服務；影音載體租賃；舞台劇演出；為藝術家提供模

特；現場表演。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104798

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 張秋艷 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街183號保利達花園11樓B 
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 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品，醫用營養品及保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104799

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 張秋艷 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街183號保利達花園11樓B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品，醫用營養品及保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104800

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 張秋艷 

 地址 Endereço : 澳門黑沙環中街183號保利達花園11樓B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥品，醫用營養品及保健品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104806

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 上海善籌金融信息服務有限公司 

 地址 Endereço : 上海市黃浦區蒙自路207號12號樓6層12-602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 36
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[511] 服務 Serviços : 金融機構金錢債權處理服務；保險服務；證券金融；不動產租售；資本服務投資；智慧財產權鑒

價；報關；慈善基金募集，自動櫃員機租賃，金融之諮詢顧問。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白。 

[210] 編號 N.º : N/104807

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 上海善籌金融信息服務有限公司 

 地址 Endereço : 上海市黃浦區蒙自路207號12號樓6層12-602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 42

[511] 服務 Serviços : 為他人建置及維護網站；電腦軟體安裝；網路伺服器租賃；提供網路搜索引擎；氣象資訊；提

供研究和開發，電腦硬體設計和開發之諮詢，工程諮詢顧問，電子工程諮詢顧問，網絡安全服

務。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白。 

[210] 編號 N.º : N/104808

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 上海善籌金融信息服務有限公司 

 地址 Endereço : 上海市黃浦區蒙自路207號12號樓6層12-602室 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告企劃；代理進出口服務；貨物公證；工商管理協助；公關；市塲調查；飲料零售批發；為他人

安排電訊服務預納；美容用具零售批發；企業管理顧問。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白。 

[210] 編號 N.º : N/104809

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : Leong Iat Lun

 地址 Endereço : 澳門燒灰爐街18-24號峰景花園11/B 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 麵粉及其製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104812

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : Swarovski Aktiengesellschaft

 地址 Endereço : Dröschistrasse 15, 9495 Triesen, Liechtenstein

 國籍 Nacionalidade : 列支敦士登 Listenstainiana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 14

[511] 產品 Produtos : Relógios, vidros para relógios, correntes para relógios, pulseiras para relógios, estojos para 

relógios; artigos de joalharia, bijutarias, ornamentos (artigos de joalharia), colares (artigos 

de joalharia), brincos (artigos de joalharia), pulseiras (artigos de joalharia), anéis (artigos 

de joalharia); broches (artigos de joalharia); amuletos (artigos de joalharia), alfinetes or-

namentais, correntes (artigos de joalharia); argolas para chaves (pequenos adornos de joa-

lharia ou correntes); medalhões (artigos de joalharia); botões de punho; pedras preciosas 

naturais ou sintéticas de todos os tipos e para todos os fins; pedras preciosas, em particular 

pedras preciosas em vidro e artigos de joalharia em pedras preciosas com facetas de vidro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104825

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 江河創建集團股份有限公司

   JANGHO GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市順義區牛匯北五街5號

   No.5, Niuhui North 5th Street, Shunyi District, Beijing, China

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 6

[511] 產品 Produtos : 普通金屬合金；金屬門；金屬窗；金屬建築結構；建築用金屬附件；金屬建築材料；金屬家具部

件；五金器具；銅焊合金；建築用金屬包層。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104826

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12



N.º 48 — 2-12-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 24057

[730] 申請人 Requerente : 江河創建集團股份有限公司

   JANGHO GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市順義區牛匯北五街5號

   No.5, Niuhui North 5th Street, Shunyi District, Beijing, China

 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 : 建築施工監督；商品房建造；安裝門窗；建築；室內裝潢；加熱設備安裝和修理；電器設備的安

裝與修理；保險庫的保養和修理；家具修復；電梯安裝和修理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104827

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/12

[730] 申請人 Requerente : 江河創建集團股份有限公司

   JANGHO GROUP CO., LTD.

 地址 Endereço : 中國北京市順義區牛匯北五街5號

   No.5, Niuhui North 5th Street, Shunyi District, Beijing, China

 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 : 工程學；建設項目的開發；室內裝飾設計；建築製圖；質量評估；地質勘探；機械研究；工業品

外觀設計；計算機軟件設計；無形資產評估。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104828

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 澳門嶼思有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔基馬拉斯大馬路449號帝庭軒5樓B室 

 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 : 25

[511] 產品 Produtos : 服裝，鞋，帽。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 水湖藍，白色（如圖所示）。 
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[210] 編號 N.º : N/104829

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 澳門嶼思有限公司 

 地址 Endereço : 澳門氹仔基馬拉斯大馬路449號帝庭軒5樓B室 

 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 : 服裝、鞋、帽的銷售，批發，代理。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 水湖藍，白色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/104830

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 秀集團有限公司 

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路澳門財富中心5樓A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 : 41

[511] 服務 Serviços : 教育，提供培訓娛樂，文體活動，電影劇本編寫，錄像帶編輯，錄像剪輯，在線電子書籍和雜誌

的出版。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 紅色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/104831

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 悠悠匯控股有限公司

   COMPANHIA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES YO YO HUI LIMITADA / YO YO 

HUI HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路財神商業中心9樓B 

 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 : 39

[511] 服務 Serviços : 文件，預訂件及其他物品的運輸及儲存。汽車車輛的租用和出租服務。旅行陪伴，空中運輸，汽

車出租，汽車運輸，公共汽車運輸，遊艇運輸，船隻出租，包裹投遞，搬運，商品包裝，安排遊艇

旅行，觀光旅遊，卸貨，貨物遞送，貨物存儲，停車場服務，倉庫出租，貯藏，渡船運輸，船運貨

物，貨運，停車位出租，車輛出租，客車出租，卡車出租，運送傢俱，運輸，船隻運輸，安排遊覽，

運送乘客，旅行座位預訂，出租車運輸，貨物發運，海上運輸，司機服務，快遞（信件或商品），

運輸預訂，車輛行李架出租，旅行預訂，信件投遞，郵件的郵資蓋印服務，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/104832

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 悠悠匯控股有限公司

   COMPANHIA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES YO YO HUI LIMITADA / YO YO 

HUI HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路財神商業中心9樓B 

 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 : 辦公機器和設備出租，會計，簿記，繪製帳單，帳目報表，審計，商業管理和組織諮詢，人事管理

諮詢，商業管理諮詢，廣告宣傳欄的製作，打字，貨物展出，直接郵件廣告，工商管理輔助，文件

複製，廣告材料更新，樣品散發，拍賣，市場分析商業評估，商業調查，廣告材料出租，商業組織

諮詢，廣告宣傳本的出版，廣告，廣告宣傳，無線電廣告，無線電商業廣告，商業研究，電視商

業管理，組織商業或廣告交易會，通訊媒體上廣告時間的出租，為零售目的在通訊媒體上展示

商品，為消費者提供商業信息和建議（消費者建議機構），對購買定單進行行政處理，特許經營

的商業管理，外購服務（商業輔助），廣告版面設計，廣告稿的撰寫，商業管理輔助，商業詢價，

張貼廣告，戶外廣告，進出口代理，商業信息代理，廣告傳播，廣告，實業經營，實業管理，辦公

事務，通過郵購定單進行的廣告宣傳，飯店商業管理。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104833

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 悠悠匯控股有限公司

   COMPANHIA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES YO YO HUI LIMITADA / YO YO 

HUI HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路財神商業中心9樓B 

 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 : 住所（旅館、供膳寄宿處），備辦宴席，自助餐廳，提供野營場地設施餐廳，臨時住宿處出租，寄

宿處，旅遊房屋出租，飯店，餐館，寄宿處預訂，旅館預訂，自助餐館，快餐館，酒吧，假日野營住

宿服務，預定臨時住所，汽車旅館，出租椅子、桌子、桌布和玻璃器皿，會議室出租，提供食物

和飲料服務，臨時住宿。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104834

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 悠悠匯控股有限公司

   COMPANHIA DE GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES YO YO HUI LIMITADA / YO YO 

HUI HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 澳門商業大馬路財神商業中心9樓B 

 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 : 41

[511] 服務 Serviços : 學校（教育），遊樂園，娛樂，文娛節目，電影放映機及其附件出租，演出，電影攝影棚，馬戲場，

組織競賽（教育或娛樂）演出用佈景出租，提供娛樂設施，無線電文娛節目，文字出版（廣告宣

傳材料除外），教育，培訓教學，教學，講課，錄音製品出租，電影膠片出租，電影製作，出借書

籍的圖書館，廣播和電視節目製作，音樂廳，管弦樂團，戲劇製作，表演製作，節目製作，電視

文娛節目，舞台佈景出租，提供體育設施，為藝術家提供模特流動圖書館，提供賭場設施（賭

博），俱樂部服務（娛樂或教育），安排和組織學術討論會，安排和組織會議，安排和組織大

會，迪斯科舞廳，除廣告以外的版面設計，安排和組織音樂會，票務代理服務（娛樂），微縮攝

影，翻譯，攝影，夜總會，在計算機網絡上提供在線遊戲，提供卡拉OK服務，數字成像服務，配

字幕，錄像帶編輯，錄像剪輯，在線電子書籍和雜誌的出版，音響設備出租，劇院或電視演播室

用燈光設備出租，網球場出租，攝像機出租，電影劇本編寫，錄像帶編輯，錄像剪輯，提供娛樂

場所，音響設備出租，經營彩票，組織舞會，組織表演（演出），安排選美競賽，組織選美競賽，

演出座位預訂，現場表演，電影放映，籌劃聚會（娛樂），幼兒園，教育，提供培訓，娛樂，文體活

動。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104835

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 富領有限公司

   Rich Yield Limitada

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路555號澳門置地廣場12樓1207室

   Avenida da Amizade, nº555, Edifício Landmark, 12º andar, Sala 1207, 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 : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告，實業經營，實業管理。

   Publicidade, gestão de negócios comercial, administração comercial.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104836

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13
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[730] 申請人 Requerente : 全贏科技有限公司

   GAME WIN TECHNOLOGY CORP.

 地址 Endereço : 2F., No.179, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Taipei City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : 電腦程式；手機應用程式；行動電話應用程式；電腦軟體；可下載之電腦應用軟體；電腦遊戲軟

體；電腦遊戲程式；可下載之電子出版品；電腦硬體；從網際網路下載之遊戲程式；從網際網路

下載之音樂；可下載之手機鈴聲；可下載之影像檔案；從網際網路下載之書籍；從網際網路下

載之圖片；信用卡；電腦識別卡；晶片儲值卡；智慧卡；磁性編碼身份識別腕帶。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之簡單漸變黃色。

[210] 編號 N.º : N/104837

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 全贏科技有限公司

   GAME WIN TECHNOLOGY CORP.

 地址 Endereço : 2F., No.179, Sec. 1, Dunhua S. Rd., Da’an Dist., Taipei City, Taiwan, China

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 41

[511] 服務 Serviços : 娛樂；娛樂資訊；休閒娛樂資訊；休閒活動資訊；提供線上影片欣賞服務；提供不可下載之線

上錄影節目；提供線上音樂欣賞服務；提供不可下載之線上音樂；提供線上遊戲服務（由電腦

網路）；提供電腦及網路設備供人上網之服務；籌辦教育或娛樂競賽；舉辦娛樂競賽；休閒育

樂活動規劃；舉辦娛樂活動；書刊之出版；書籍出版；雜誌之出版；線上電子書籍及期刊之出

版；提供電子圖片線上瀏覽服務；提供線上電子出版品（非下載）。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 如圖所示之簡單漸變黃色。 

[210] 編號 N.º : N/104852

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies

 地址 Endereço : 6650 El Camino Road, Las Vegas, Nevada 89118 USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Sistemas electrónicos associados com jogos de mesa; sistemas electrónicos para jogos de 

mesa progressivos de área alargada.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104853

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : INTERNATIONAL DUTY FREE S.A.

 地址 Endereço : 1, Rue de Namur, L-2211 Luxemburg, Grand Duchy of Luxemburg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : Café, chá, cacau e sucedâneos do café; arroz; tapioca e sagu; farinhas e preparações feitas 

de cereais; pão, produtos de pastelaria e confeitaria; gelados; açúcar, mel, xarope de mela-

ço; levedura, fermento em pó; sal; mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; 

gelo; biscoitos; maçapão; pralinas, preparações à base de chocolate, chocolate, macaroons; 

geleias de frutos [confeitaria]; os produtos atrás referidos oriundos da Bélgica.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104854

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : INTERNATIONAL DUTY FREE S.A.

 地址 Endereço : 1, Rue de Namur, L-2211 Luxemburg, Grand Duchy of Luxemburg

 國籍 Nacionalidade : 盧森堡 Luxemburguesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Assistência de gestão de negócios, serviços profissionais que prestam assistência directa 

nas operações e funcionamento de uma empresa comercial, serviços de publicidade e de 

promoção publicitária; serviços de venda a retalho e por grosso de produtos oriundos da 

Bélgica, nomeadamente café, chá, cacau e sucedâneos de café, arroz, tapioca e sagu, fari-

nhas e preparações feitas de cereais, pão, produtos de pastelaria e confeitaria, gelados, açú-

car, mel, xarope de melaço, levedura, fermento em pó, sal, mostarda, vinagre, molhos (con-

dimentos), especiarias, gelo, biscoitos, maçapão, pralinas, preparações à base de chocolate, 

chocolate, macaroons, geleias de frutos.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104856

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : Lai Sun F&B Management Limited

 地址 Endereço : 11/F, Lai Sun Commercial Centre, 680 Cheung Sha Wan Road, 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 de restaurante; serviços de café e bar; bar e sala de cocktails; serviços de forne-

cimento de refeições; serviços de fornecimento de refeições de clubes nocturnos; serviços 

para fornecimento de comidas e bebidas; preparação de comidas e refeições para consumir 

fora.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104858

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104859

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品；健康用

品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104860

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W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 : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品；健康用

品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104861

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品；健康用

品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104862

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品；健康用

品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104863

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏；人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品；健康用品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104864

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏；人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品；健康用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104865

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏；人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品；健康用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104866

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏；人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品；健康用品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104867

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏；人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品；健康用品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104868

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/104869

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104870

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104871

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104872

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/104873

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 
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 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : 漂白劑及其他洗衣用物料；清潔、擦亮、去脂及研磨用製劑；肥皂；香料、精油、化妝品、髮水；

牙膏、牙粉。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/104874

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品；健康用

品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104875

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 5

[511] 產品 Produtos : 藥劑；草藥製劑；中醫藥配方；藥油；藥用軟膏；人用藥；藥物飲料；醫用藥物；醫用藥丸；藥用

膠囊；中藥成藥；醫用營養品；健康食品；健康用品。  

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104876

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲料，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/104877

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲料，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白。 

[210] 編號 N.º : N/104878

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W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 : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲料，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104879

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲料，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/104880

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用
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營養膏，非醫用營養精，咖啡飲料，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/104881

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲料，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/104882

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲料，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  
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[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/104883

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲料，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/104884

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲料，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 
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[210] 編號 N.º : N/104885

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲料，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 

[210] 編號 N.º : N/104886

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂蠟，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品，非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲料，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黑白色。 



24074 澳門特別行政區公報—— 第二組—— 副刊 第 48 期 —— 2015 年 12 月 2 日

[210] 編號 N.º : N/104887

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告與實業。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104888

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/13

[730] 申請人 Requerente : 國城醫藥有限公司 

 地址 Endereço : 澳門高利亞海軍上將大馬路41號激成工業大廈5樓W座 

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

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : 廣告與實業。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104890

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : PRIPD, LLC

 地址 Endereço : 2120 Smithtown Avenue, Ronkonkoma, NY 11779, 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 : Vitaminas e preparados vitamínicos; suplementos vitamínicos; suplementos minerais; su-

plementos nutritivos; suplementos dietéticos; suplementos alimentares; suplementos de er-

vas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104904

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[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 
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[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104905

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[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 : 不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；

所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104906

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[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 : 30

[511] 產品 Produtos : 植物類食品（穀類製品），燕窩梨膏，燕麥，燕麥片，燕麥粥，燕麥食品，蜂王漿，蜂王漿膠囊，

蜂膠，蜂膠膠囊，蜂臘，蜂蜜，蜜糖，螺旋藻（非醫用營養品），蟲草雞精，酵母，酵母菌，除殼燕

麥，非醫用口香糖，非醫用浸液，非醫用片劑酵母，非醫用蜂王漿，非藥用保健食品、非醫用營養

口服液，非醫用營養品，非醫用營養液，非醫用營養片，非醫用營養粉，非醫用營養膠囊，非醫用

營養膏，非醫用營養精，咖啡飲品，咖啡，茶，可可，糖，米，木薯澱粉，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，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，人用麥芽，去殼大麥，各種研碎的被蒸熟的小麥（粗麵粉），碾碎的

大麥，粗燕麥粉，麥乳精，麥皮，麥米粥，麥芽糖，麥芽餅乾，麥類製品。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104907

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[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 : 不含酒精的有氣或無氣飲料；包括糖漿，粉末，提煉物和不含酒精的有氣或無氣之濃縮飲料；

所有種類之果汁；豆類之提煉物；液體豆奶。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104915

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : TOTAL S.A.

 地址 Endereço : 2, place Jean Millier, La Défense 6 92400 Courbevoie, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 4

[511] 產品 Produtos : Petróleo (bruto ou refinado); combustíveis líquidos, sólidos e gasosos; combustíveis e bio-

combustíveis; hidrogénio para utilização como combustível; gás liquefeito de petróleo; 

lubrificantes, óleos e gorduras industriais; aditivos não químicos para carburantes, combus-

tíveis e lubrificantes.

[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104916

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : TOTAL S.A.

 地址 Endereço : 2, place Jean Millier, La Défense 6 92400 Courbevoie, França

 國籍 Nacionalidade : 法國 Francesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 37

[511] 服務 Serviços : Estações de serviço para veículos; manutenção, lavagem e reparação de veículos e partes de 

veículos; mudança de óleo a veículos a motor; lubrificação e ajuste de motores; enchimento, 

reparação e montagem de pneus; reparação de veículos.
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[554] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104917

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : 騰博運動控股有限公司

   JUMP 360 HOLDINGS LIMITED

 地址 Endereço : 香港皇后大道中59-65號泛海大廈8樓

   8th Floor, Asia Standard Tower, Nos. 59-65 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 : 教育；體育教育；運動場；室內運動場；運動場出租；遊樂園；提供娛樂設施；提供體育設施；

體育場設施出租；組織體育比賽；健身俱樂部（健身和體能訓練）；體操教導；安排和組織培訓

班。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : Branco, preto, amarelo e vermelho.

[210] 編號 N.º : N/104918

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : YAMAHA CORPORATION

 地址 Endereço : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, 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 : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodu-

ção de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; máquinas 

de venda automática e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas regista-

doras, máquinas de calcular, equipamento e computadores para processamento de dados; 

aparelhos de extintores de incêndio; telefones celulares; receptores de difusão de rádio; 

aparelhos de televisão; monitores de vídeo; microfones; altifalantes; auscultadores; auricu-

lares; leitores de música portáteis; amplificadores; gravadores/leitores de discos ópticos; 

leitores/gravadores de discos compactos; leitores de discos versáteis digitais; gravadores de 

disco rígido; câmaras de vídeo; projectores de vídeo; misturadores de áudio; processadores 

de sinais áudio; receptores de áudio/vídeo; efectores de som electrónicos para instrumentos 

musicais; amplificadores para instrumentos musicais; controlos remotos para aparelhos de 

áudio/vídeo; servidores e receptores de áudio sem fio; aparelhos de áudio para automóvel; 

geradores de tons electrónicos; sequenciadores das músicas electrónicas; máquinas de ka-
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raoke; discos pré-gravados com dados de música para uso na operação de pianolas e ins-

trumentos musicais electrónicos; discos pré-gravados; médios não gravados para gravação 

de som; dispositivos periféricos para computadores; computadores pessoais; software in-

formático; routers; altifalantes com microfone para conferência; terminais de comunicação 

teleconferência; câmaras de web para conferência; chip de integração em grande escala; 

jogos adaptados apenas para uso com receptores de televisão; discos ópticos pré-gravados 

com software para jogos adaptados apenas para uso com receptores de televisão; publica-

ções electrónicas; música electrónica descarregáveis; metrónomos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104919

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : YAMAHA CORPORATION

 地址 Endereço : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, seca-

gem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104920

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : YAMAHA CORPORATION

 地址 Endereço : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : Instrumentos de música.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104921

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : YAMAHA CORPORATION

 地址 Endereço : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 
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 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104922

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : YAMAHA CORPORATION

 地址 Endereço : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e objectos para brincar; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; 

decorações para árvores de Natal; instrumentos para golfe; tacos de golfe; mangas de tacos 

de golfe; punhos de tacos de golfe; cabeça de tacos de golfe; sacos de golfe; capas para sacos 

de golfe; marcadores para bolas de golfe; bolas de golfe; tees de golfe; luvas de golfe; capas 

para cabeças de tacos de golfe; bolsas para acessório de golfe; bandeiras de golfe; fitas para 

punhos de tacos de golfe; tapetes para treino de tacadas de golfe (instrumentos de golfe); 

utensílios para reparar terreno (acessório de golfe); limpadores de bola de golfe; selectores 

de bolas de golfe; porta-bolas de golfe; distribuidores de bolas de golfe.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104923

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : YAMAHA CORPORATION

 地址 Endereço : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, 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 : Educação; serviços de educação na área de música; serviço de educação na área de compu-

tador e programas de computador; instrução na área de música; ensino na área de música; 

ensino na área da saúde e bem-estar; ensino na área de reabilitação; ensino na área de te-

rapia musical; ensino na área de fisioterapia; cursos por correspondência; informações edu-

cacionais; serviços de instrução; educação física; prestação de formação; entretenimento; 

serviço de entretenimento na área de música; apresentação de espectáculos ao vivo; apre-
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sentação de espectáculos ao vivo on-line através da uma rede informática global; serviço de 

entretenimento, nomeadamente, fornecimento de informações na área de música; serviço 

de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de comentários e artigos sobre música; 

entretenimento, nomeadamente, concertos de música ao vivo; serviço de entretenimento, 

nomeadamente, fornecimento de música pré-gravado; produção de programas de música; 

síntese musical e criação de música; fornecimento de serviços de síntese de som e criação 

de música para utilizadores de telefones celulares; fornecimento de música descarregáveis 

através de meios de comunicação electrónicos; fornecimento de dados de som descarregá-

veis através de meios de comunicação electrónicos; serviços de jogos electrónicos fornecida 

por meios de comunicações electrónicas; fornecimento de música digital não descarregável 

a partir de uma rede informática global; fornecimento de uso temporário de software in-

formático não descarregável on-line na área de música; fornecimento de uma base de da-

dos de som electrónica não descarregável on-line através de uma rede informática global; 

fornecimento de uma base de dados de música, imagens e jogos de computador electrónico 

não descarregável on-line através de uma rede informática global, telefones celulares, e 

outros meios de comunicação; composição de música e transcrição para terceiros; serviços 

de produção música; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças teatrais, 

música ou formação educacional; salas de espectáculos; informação de entretenimento; in-

formação sobre recreativas; fornecimento de software informático temporária não descar-

regável para a criação / sintetizar música ou sons; aluguer; aluguer de máquinas e aparelhos 

de diversão; aluguer de instrumentos musicais; aluguer de fonógrafos e gravações musicais; 

aluguer de discos ou cassetes de sons gravadas em fitas magnéticas; aluguer de gravações 

de som; aluguer de fitas de vídeo e discos de vídeo; aluguer de equipamentos desportivos; 

aluguer de artigos de reabilitação; aluguer de brinquedos musicais; fornecimento de infor-

mações; fornecimento de informações on-line a partir de uma base de dados informática 

ou uma rede informática global relacionadas com entretenimento, educação ou música; 

publicação electrónica; publicação de livros e revistas electrónicas on-line; fornecimento 

de publicações electrónicas não descarregáveis on-line apresentando pautas musicais e 

partituras musicais; fornecimento de publicações electrónicas não descarregáveis on-line 

na área de música; serviços de divulgação musical; actividades desportivas e culturais; ser-

viços de clube de saúde, nomeadamente, fornecimento de instrução e equipamento na área 

de exercício físico; fornecimento de instalações para exercícios; organização e realização de 

seminários; organização e realização de workshops; serviços de clubes de ginástica; forne-

cimento de instalações desportivas; fornecimento de instalações reabilitação; fornecimento 

de instalações recreativas; fornecimento de instalações de terapia musical; fornecimento 

de instalações de fisioterapia; fornecimento de instalações de promoção da saúde; forneci-

mento de instalações de promoção de bem-estar; publicação de livros; publicação de livros 

e revistas electrónicas on-line; publicação de textos (que não sejam textos publicitários); 

serviços de estúdios de gravação; fornecimento de informação relacionado com todos os 

serviços supra citados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104924

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : YAMAHA CORPORATION
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 地址 Endereço : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, 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 : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográ-

ficos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (supervisão), salva-vidas 

e de ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acu-

mulação, regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou 

reprodução de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; má-

quinas de venda automática e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas 

registadoras, máquinas de calcular, equipamento e computadores para processamento de 

dados; aparelhos de extintores de incêndio; telefones celulares; receptores de difusão de 

rádio; aparelhos de televisão; monitores de vídeo; microfones; altifalantes; auscultadores; 

auriculares; leitores de música portáteis; amplificadores; gravadores/leitores de discos 

ópticos; leitores/gravadores de discos compactos; leitores de discos versáteis digitais; gra-

vadores de disco rígido; câmaras de vídeo; projectores de vídeo; misturadores de áudio; 

processadores de sinais áudio; receptores de áudio/vídeo; efectores de som electrónicos 

para instrumentos musicais; amplificadores para instrumentos musicais; controlos remo-

tos para aparelhos de áudio/vídeo; servidores e receptores de áudio sem fio; aparelhos 

de áudio para automóvel; geradores de tons electrónicos; sequenciadores das músicas 

electrónicas; máquinas de karaoke; discos pré-gravados com dados de música para uso na 

operação de pianolas e instrumentos musicais electrónicos; discos pré-gravados; médios 

não gravados para gravação de som; dispositivos periféricos para computadores; compu-

tadores pessoais; software informático; routers; altifalantes com microfone para confe-

rência; terminais de comunicação teleconferência; câmaras de web para conferência; chip 

de integração em grande escala; jogos adaptados apenas para uso com receptores de te-

levisão; discos ópticos pré-gravados com software para jogos adaptados apenas para uso 

com receptores de televisão; publicações electrónicas; música electrónica descarregáveis; 

metrónomos.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104925

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : YAMAHA CORPORATION

 地址 Endereço : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 11

[511] 產品 Produtos : Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, seca-

gem, ventilação, fornecimento de água e fins sanitários.

[540] 商標 Marca : 
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[210] 編號 N.º : N/104926

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : YAMAHA CORPORATION

 地址 Endereço : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 15

[511] 產品 Produtos : Instrumentos de música.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104927

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : YAMAHA CORPORATION

 地址 Endereço : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 16

[511] 產品 Produtos : Papel, cartão e artigos feitos nestes materiais, não incluídos noutras classes; impressos; 

materiais para encadernação; fotografias; artigos de papelaria; adesivos para papelaria ou 

para uso doméstico; materiais para pintores; pincéis; máquinas de escrever e artigos de es-

critório (excepto mobiliário); material de instrução e ensino (excepto aparelhos); materiais 

plásticos para embalagem (não incluídos noutras classes); tipos para impressoras; blocos 

para impressoras.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104928

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : YAMAHA CORPORATION

 地址 Endereço : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, Japan

 國籍 Nacionalidade : 日本 Japonesa 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 28

[511] 產品 Produtos : Jogos e objectos para brincar; artigos de ginástica e desporto não incluídos noutras classes; 

decorações para árvores de Natal; instrumentos para golfe; tacos de golfe; mangas de tacos 

de golfe; punhos de tacos de golfe; cabeça de tacos de golfe; sacos de golfe; capas para sacos 

de golfe; marcadores para bolas de golfe; bolas de golfe; tees de golfe; luvas de golfe; capas 

para cabeças de tacos de golfe; bolsas para acessório de golfe; bandeiras de golfe; fitas para 

punhos de tacos de golfe; tapetes para treino de tacadas de golfe (instrumentos de golfe); 

utensílios para reparar terreno (acessório de golfe); limpadores de bola de golfe; selectores 

de bolas de golfe; porta-bolas de golfe; distribuidores de bolas de golfe.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104929

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : YAMAHA CORPORATION

 地址 Endereço : 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, 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 : Educação; serviços de educação na área de música; serviço de educação na área de compu-

tador e programas de computador; instrução na área de música; ensino na área de música; 

ensino na área da saúde e bem-estar; ensino na área de reabilitação; ensino na área de 

terapia musical; ensino na área de fisioterapia; cursos por correspondência; informações 

educacionais; serviços de instrução; educação física; prestação de formação; entretenimen-

to; serviço de entretenimento na área de música; apresentação de espectáculos ao vivo; 

apresentação de espectáculos ao vivo on-line através da uma rede informática global; ser-

viço de entretenimento, nomeadamente, fornecimento de informações na área de música; 

serviço de entretenimento, nomeadamente fornecimento de comentários e artigos sobre 

música; entretenimento, nomeadamente concertos de música ao vivo; serviço de entrete-

nimento, nomeadamente fornecimento de música pré-gravada; produção de programas de 

música; síntese musical e criação de música; fornecimento de serviços de síntese de som e 

criação de música para utilizadores de telefones celulares; fornecimento de músicas des-

carregáveis através de meios de comunicação electrónicos; fornecimento de dados de som 

descarregáveis através de meios de comunicação electrónicos; serviços de jogos electróni-

cos fornecidos por meios de comunicações electrónicas; fornecimento de música digital não 

descarregável a partir de uma rede informática global; fornecimento de uso temporário de 

software informático não descarregável on-line na área de música; fornecimento de uma 

base de dados de som electrónica não descarregável on-line através de uma rede informá-

tica global; fornecimento de uma base de dados de música, imagens e jogos de computador 

electrónico não descarregável on-line através de uma rede informática global, telefones ce-

lulares e outros meios de comunicação; composição de música e transcrição para terceiros; 

serviços de produção música; fornecimento de instalações para filmes, espectáculos, peças 

teatrais, música ou formação educacional; salas de espectáculos; informação de entrete-

nimento; informação sobre recreativas; fornecimento de software informático temporária 

não descarregável para a criação/sintetizar música ou sons; aluguer; aluguer de máquinas 

e aparelhos de diversão; aluguer de instrumentos musicais; aluguer de fonógrafos e grava-

ções musicais; aluguer de discos ou cassetes de sons gravados em fitas magnéticas; aluguer 

de gravações de som; aluguer de fitas de vídeo e discos de vídeo; aluguer de equipamentos 

desportivos; aluguer de artigos de reabilitação; aluguer de brinquedos musicais; forneci-

mento de informações; fornecimento de informações on-line a partir de uma base de dados 

informática ou uma rede informática global relacionadas com entretenimento, educação ou 

música; publicação electrónica; publicação de livros e revistas electrónicas on-line; forne-

cimento de publicações electrónicas não descarregáveis on-line apresentando pautas musi-

cais e partituras musicais; fornecimento de publicações electrónicas não descarregáveis on-

-line na área de música; serviços de divulgação musical; actividades desportivas e culturais; 
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serviços de clube de saúde, nomeadamente, fornecimento de instrução e equipamento na 

área de exercício físico; fornecimento de instalações para exercícios; organização e realiza-

ção de seminários; organização e realização de workshops; serviços de clubes de ginástica; 

fornecimento de instalações desportivas; fornecimento de instalações reabilitação; forne-

cimento de instalações recreativas; fornecimento de instalações de terapia musical; forne-

cimento de instalações de fisioterapia; fornecimento de instalações de promoção da saúde; 

fornecimento de instalações de promoção de bem-estar; publicação de livros; publicação de 

livros e revistas electrónicas on-line; publicação de textos (que não sejam textos publicitá-

rios); serviços de estúdios de gravação; fornecimento de informação relacionado com todos 

os serviços supra citados.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104930

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : H. Best, Ltd.

 地址 Endereço : 1411 Broadway, 8th Floor, New York, NY 10018, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 3

[511] 產品 Produtos : Preparados e outras substâncias para branqueamento de roupa; preparados para limpeza, 

polimento, esfrega e abrasivos; sabonetes; artigos de perfumaria; óleos essenciais; cosméti-

cos; loções para o cabelo; dentífricos; água de perfume; água de toilette; perfume; colónias; 

base para maquilhagem; pó para a cara; creme para cobrir e ocultadores; batons; brilhos la-

biais; bálsamo para os lábios; delineador para os olhos; sombras para os olhos; rímel; lápis 

para as sobrancelhas; fixador para sobrancelhas; lápis cosméticos; blush para as bochechas; 

verniz lacado para unhas; peles bronzeadores; protecção solar para o corpo e protecção 

solar para o rosto; artigos de toilette não medicinais; loções para depois de barbear; cremes 

para barbear; sabonetes para a pele; produtos para limpeza facial; hidratantes para o rosto; 

cremes para os olhos; gel para os olhos; removedor de maquilhagem dos olhos; removedor 

de maquilhagem para o rosto; preparados para imperfeições de pele não medicinais; tónico 

para o rosto; sabonetes para limpeza facial; cremes para as mãos; cremes para o corpo; lo-

ções para o corpo; óleos para o corpo; géis para o corpo; pós para o corpo; preparados para 

cuidados da pele não medicinais; cremes anti-rugas não medicinais; cremes para renovação 

da pele não medicinais; preparados para exfoliantes de rosto; máscaras faciais; preparados 

para autobronzeadores; sabonetes pessoais; champô para o cabelo; amaciadores de cabelo; 

lacas para o cabelo; espumas para cabelo; géis para o cabelo; humectante para o cabelo; an-

titranspirantes/desodorizantes.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104931

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14
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[730] 申請人 Requerente : H. Best, Ltd.

 地址 Endereço : 1411 Broadway, 8th Floor, New York, NY 10018, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 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 artigos em metais preciosos ou em plaqué, não incluídos 

noutras classes; artigos de joalharia, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronomé-

tricos; relógios; relógios de pulso; cronómetros de paragem; correntes para relógios; reló-

gios de bolso; faixas para relógios; pulseiras para relógios; braceletes para relógios; cadeias 

de relógios; estojos para relógios; peças para relógios.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104932

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : H. Best, Ltd.

 地址 Endereço : 1411 Broadway, 8th Floor, New York, NY 10018, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 18

[511] 產品 Produtos : Couro e imitações de couro e artigos feitos destes materiais e não incluídos noutras clas-

ses; peles de animais, couro; baús e sacos de viagem; chapéus-de-chuva e chapéus-de-sol; 

bengalas; chicotes, arreios e selaria; sacos, sacos de lona para compras, mochilas, malas de 

viagem, sacos de estopa, sacos para atletismo, sacos de mão, sacos a tiracolo, sacolas, sacos 

de praia, sacos para livros, sacos para alpinismo, malas para estafeta, sacos de ginástica, 

bolsas de lona para a ilharga, malas de mão, baús, malas para sapatos para viagem, malas 

para roupa para viagem, estojos para gravitas, pastas para documentos, sacos de compras 

em couro e têxteis, estojos para cartões-de-visita, estojos para cartões de crédito, malas de 

senhora, carteiras e pequenos artigos em couro, nomeadamente carteiras para passaporte, 

braceletes para relógios, frascos, estojos de higiene; porta-chaves, carteiras para dinheiro 

em notas, estojos para moedas, porta-moedas, bolsas porta-chaves, estojos para artigos de 

higiene pessoal, bolsas, sacos para cosméticos vendidos vazios e couro ou estojos de lâmina 

de couro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104933

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : H. Best, Ltd.

 地址 Endereço : 1411 Broadway, 8th Floor, New York, NY 10018, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 25
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[511] 產品 Produtos : Vestuário, calçado, chapelaria; roupa interior, camisas, t-shirts, camisolas pólo, camisolas 

jérsei, camisolas de treino, calças, calças de ganga, calções, camisolas de lã, calças de trei-

no, casacos curtos, casacos, coletes, fatos para aquecimento, bodysuit, calças de ioga, roupa 

de lazer, roupa de dormir, roupa adelgaçante, cuecas de malha, cuecas de tecido para ho-

mem, calções para rapaz, cintas para coxas, forros para calças, roupa para moldar o corpo, 

camisolas curtas, faixas para a cintura, roupa para moldar as coxas, calções de banho, pe-

úgas, meias de malha, malhas para ginástica, meias-calças, polainas, vestuário de natação, 

roupa para esqui, calções para ciclismo, luvas para ciclismo, polainas de lã, luvas, lenços 

de pescoço e cabeça, chapéus, boné, toucas, viseiras, bandoletes, capuzes, lenços estampa-

dos, cintos, luvas, mitenes, sapatos, sandálias, sapatos desportivos, botas, roupa interior de 

senhora, blusas, pijamas, gravatas, fatos de treino, roupas intimas femininas, soutiens para 

desporto, soutiens, cuecas de senhora, saiotes, teddies, camisolas interiores para senhora, 

meias-calças, cintas, corpetes com sutiã, vestuário de natação, vestuário para exercício, 

vestuário para desportivo e roupas exteriores.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104934

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : H. Best, Ltd.

 地址 Endereço : 1411 Broadway, 8th Floor, New York, NY 10018, USA

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 35

[511] 服務 Serviços : Publicidade; gestão de empresas; administração de empresas; serviços de escritório; servi-

ços de lojas de venda a retalho e serviços de lojas de venda a retalho on-line apresentando 

vestuário, chapelaria, vestuário de natação, calçado, malas de viagem, sacos, acessórios de 

moda, artigos ópticos, óculos de sol, artigos de joalharia, relógios, carteiras, produtos para 

o tratamento de pessoal, cosméticos, perfumes, fragrâncias, brinquedos, jogos, artigos des-

portivos, livros, artigos de papelaria, objectos para brincar, utilidades domésticas e merca-

dorias gerais de consumo.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104935

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : Uber Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 1455 Market Street, 4th Floor, San Francisco, California 94103, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), salva-vidas e de 
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ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; máquinas de ven-

da automática e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento e computadores para processamento de dados; extin-

tores de incêndio; software informático para coordenar serviços de transportes, nomea-

damente software para agendamento automatizado e expedição de veículos motorizados; 

software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104936

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : Uber Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 1455 Market Street, 4th Floor, San Francisco, California 94103, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações, nomeadamente chamadas de encaminhamento, mensagens 

SMS, e notificações push para operadores de veículos motorizados para terceiros nas proxi-

midades do chamador utilizando telemóveis; telecomunicações.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104937

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : Uber Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 1455 Market Street, 4th Floor, San Francisco, California 94103, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de um site na internet apresentando informação relacionados com os servi-

ços de transporte e marcações de lugares para serviços de transporte; transporte; embala-

gem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104938

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : Uber Technologies, Inc.
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 地址 Endereço : 1455 Market Street, 4th Floor, San Francisco, California 94103, 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 científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; 

serviços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware 

e soft ware informático; fornecimento de uso temporário on-line de software não des-

carregável, marcações de lugares para serviços de transporte e para despachar de veículos 

motorizados para os clientes; concepção e desenvolvimento de software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104939

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : Uber Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 1455 Market Street, 4th Floor, San Francisco, California 94103, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 9

[511] 產品 Produtos : Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, agrimensores, fotográficos, cinematográfi-

cos, ópticos, de peso, de medida, de sinalização, de controlo (inspecção), salva-vidas e de 

ensino; aparelhos e instrumentos para condução, comutação, transformação, acumulação, 

regulação ou controlo de electricidade; aparelhos para registo, transmissão ou reprodução 

de som ou imagens; suportes de registo magnético, discos para gravação; máquinas de ven-

da automática e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registadoras, 

máquinas de calcular, equipamento e computadores para processamento de dados; extin-

tores de incêndio; software informático para coordenar serviços de transportes, nomea-

damente software para agendamento automatizado e expedição de veículos motorizados; 

software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104940

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : Uber Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 1455 Market Street, 4th Floor, San Francisco, California 94103, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 38

[511] 服務 Serviços : Serviços de telecomunicações, nomeadamente chamadas de encaminhamento, mensagens 

SMS e notificações push para operadores de veículos motorizados para terceiros nas proxi-

midades do chamador utilizando telemóveis; telecomunicações.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104941

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : Uber Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 1455 Market Street, 4th Floor, San Francisco, California 94103, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade : 美國 Americana 

 活動 Actividade : 商業及工業 comercial e industrial 

[511] 類別 Classe : 39

[511] 服務 Serviços : Fornecimento de um site na internet apresentando informação relacionados com os servi-

ços de transporte e marcações de lugares para serviços de transporte; transporte; embala-

gem e armazenagem de mercadorias; organização de viagens.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104942

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/14

[730] 申請人 Requerente : Uber Technologies, Inc.

 地址 Endereço : 1455 Market Street, 4th Floor, San Francisco, California 94103, 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 científicos e tecnológicos e pesquisa e projectos relacionados com os mesmos; ser-

viços de análise e pesquisa industrial; concepção e desenvolvimento de hardware e software 

informático; fornecimento de uso temporário on-line de software não descarregável, mar-

cações de lugares para serviços de transporte e para despachar de veículos motorizados 

para os clientes; concepção e desenvolvimento de software informático.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104943

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/19
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[730] 申請人 Requerente : 力達資訊服務有限公司 

 地址 Endereço : 澳門宋玉生廣場東南亞商業中心180號17樓L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 : 35

[511] 服務 Serviços : 對商業企業的經營管理進行幫助；對工商企業的業務活動或商業職能的管理進行幫助。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104947

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : 林志輝 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街62號喜鵲樓地下A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾，曲奇，糕點，朱古力。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 灰色，深紅，深綠（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/104948

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : 林志輝 

 地址 Endereço : 澳門河邊新街62號喜鵲樓地下A座 

 國籍 Nacionalidade : 中國 Chinesa 

 活動 Actividade : 商業 comercial 

[511] 類別 Classe : 30

[511] 產品 Produtos : 餅乾，曲奇，糕點，朱古力。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 黃色，橙色，紅色，淺綠，淺藍，灰色，深紅，深綠，綠色，黑色（如圖所示）。 

[210] 編號 N.º : N/104949

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : 德能通訊（香港）有限公司

   TECNO TELECOM (HK) LIMITED
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 地址 Endereço : 香港九龍尖沙咀廣東道17號海港城環球金融中心南座13A樓

   Rms 05-15, 13A/F South Tower, World Finance CTR Harbour City, 17 Canton Rd TST 

Kln, 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 : 移動電話；電池；電池充電器；揚聲器音箱；電話用成套免提工具；電線連接物；電腦存儲裝

置；頭戴式耳機；視頻顯示幕；照相機（攝影）；數量顯示器；感應器（電）；工業遙控操作用電

氣設備；發光或機械信號板；積體電路用晶片。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104950

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : Hyatt International Corporation

 地址 Endereço : 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, 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 : Aluguer, locação, venda, corretagem e gestão de apartamentos, apartamentos e condomí-

nios com serviço; gestão de propriedades imobiliárias; agências imobiliárias; corretagem; 

agentes imobiliários; locação e venda de propriedades imobiliárias residenciais e comer-

ciais; «bureaux» de alojamento (apartamentos); cobrança de arrendamentos; aluguer de 

escritórios; aluguer de espaços (imobiliária) para reuniões; serviços de time-sharing de 

imóveis para férias; negócios imobiliários.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104951

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : Hyatt International Corporation

 地址 Endereço : 71 S. Wacker Drive, 14th Floor, Chicago, Illinois 60606, 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 : 43

[511] 服務 Serviços : Hotéis; estâncias turísticas; motéis; alojamento temporário; serviços de agências de viagens 

para a reserva de alojamentos em hotéis; serviços de hotelaria especializados providen-

ciados como parte de um programa para clientes assíduos; serviços de restaurante, bar e 

salões de cocktail; serviços de «snack bar»; catering para o fornecimento de alimentos e 

bebidas; fornecimento de recintos para banquetes e funções sociais para ocasiões especiais; 

fornecimento de recintos para conferências, exposições e reuniões; aluguer de cadeiras, 

mesas, roupa de mesa e vidraria para conferências, exposições, reuniões e funções sociais e 

banquetes; aluguer de salas de reunião.
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104960

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : 澳門中航衛星應用科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路761號中裕大廈第1座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 : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機硬件與軟件的設計與開發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/104961

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : 澳門中航衛星應用科技有限公司 

 地址 Endereço : 澳門友誼大馬路761號中裕大廈第1座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 : 42

[511] 服務 Serviços : 計算機硬件與軟件的設計與開發。  

[540] 商標 Marca : 

[591] 商標顏色 Cores de marca : 綠色，如圖所示。 

[210] 編號 N.º : N/104962

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : 勁洋實業管理有限公司

   JINYEONG SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL E DE GESTÃO, LIMITA-

DA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路187號澳門工業中心13樓A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 : 香煙。  
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[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104963

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : 勁洋實業管理有限公司

   JINYEONG SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL E DE GESTÃO, LIMITA-

DA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路187號澳門工業中心13樓A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 : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104964

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : 勁洋實業管理有限公司

   JINYEONG SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL E DE GESTÃO, LIMITA-

DA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路187號澳門工業中心13樓A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 : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104965

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : 勁洋實業管理有限公司

   JINYEONG SOCIEDADE INDUSTRIAL E COMERCIAL E DE GESTÃO, LIMITA-

DA

 地址 Endereço : 澳門慕拉士大馬路187號澳門工業中心13樓A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
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[511] 產品 Produtos : 香煙。  

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104974

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : Eli Lilly and Company

 地址 Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, nomeadamente preparados farmacêuticos para o tratamento de 

doenças alcoólicas, alzheimer, enfermidades de ansiedade, arteriosclerose, doenças e en-

fermidades de auto imunidade, enfermidades sanguíneas, doenças e enfermidades ósseas 

e do esqueleto, cancro, doenças cardiovasculares, doenças e enfermidades do sistema ner-

voso central, enfermidades de colesterol, fibrose cística, demência, doenças e enfermidades 

dermatológicos, diabetes, dislipidemia, doenças e enfermidades endócrinas, doenças e en-

fermidades gastrointestinais, doenças e enfermidades hormonais, doenças e enfermidades 

de inflamação e inflamatórias, doenças e enfermidades dos rins, doenças e enfermidades 

do fígado, doenças e enfermidades metabólicas, enxaquecas, doenças e enfermidades do 

músculo, doenças e enfermidades neurodegenerativas, enfermidades neurológicas, dores, 

doenças e enfermidades pancreáticas, doença de Parkinson, enfermidades psiquiátricas, in-

sónias, enfermidades urológicas; antidepressivos; agentes de diagnóstico e substâncias para 

fins médicos; preparados de diagnósticos rádio-farmacêuticos para uso no diagnóstico de 

doenças neurodegenerativas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104975

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : Eli Lilly and Company

 地址 Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos, nomeadamente, preparados farmacêuticos para o tratamento de 

doenças alcoólicas, alzheimer, enfermidades de ansiedade, arteriosclerose, doenças e en-

fermidades de auto imunidade, enfermidades sanguíneas, doenças e enfermidades ósseas 

e do esqueleto, cancro, doenças cardiovasculares, doenças e enfermidades do sistema ner-

voso central, enfermidades de colesterol, fibrose cística, demência, doenças e enfermidades 

dermatológicos, diabetes, dislipidemia, doenças e enfermidades endócrinas, doenças e en-

fermidades gastrointestinais, doenças e enfermidades hormonais, doenças e enfermidades 

de inflamação e inflamatórias, doenças e enfermidades dos rins, doenças e enfermidades 

do fígado, doenças e enfermidades metabólicas, enxaquecas, doenças e enfermidades do 

músculo, doenças e enfermidades neurodegenerativas, enfermidades neurológicas, dores, 
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doenças e enfermidades pancreáticas, doença de Parkinson, enfermidades psiquiátricas, in-

sónias, enfermidades urológicas; antidepressivos; agentes de diagnóstico e substâncias para 

fins médicos; preparados de diagnósticos rádio-farmacêuticos para uso no diagnóstico de 

doenças neurodegenerativas.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104976

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : Eli Lilly and Company

 地址 Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para o tratamento de cancro.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104977

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : Eli Lilly and Company

 地址 Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para o tratamento de doenças e enfermidades de autoimunida-

de.

[540] 商標 Marca : 

[210] 編號 N.º : N/104978

[220] 申請日 Data de pedido : 2015/10/15

[730] 申請人 Requerente : Eli Lilly and Company

 地址 Endereço : Lilly Corporate Center, Indianapolis, Indiana 46285, 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 : 5

[511] 產品 Produtos : Preparados farmacêuticos para o tratamento de doenças e enfermidades de autoimunida-

de.

[540] 商標 Marca : 
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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 os 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/084035 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 07

N/084036 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 07

N/084037 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 11

N/084038 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 11

N/084039 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 11

N/084040 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 07

N/084041 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 07

N/084042 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 07

N/084043 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 07

N/084044 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 36

N/084045 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 37

N/084046 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 39

N/084047 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 40

N/084048 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 09

N/084049 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 09

N/084050 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 07

N/084051 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 07

N/084052 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 36

N/084053 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 09

N/084054 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 37

N/084055 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 39

N/084056 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 40

N/084057 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 04

N/084058 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 06

N/084059 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 07

N/084060 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 09
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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/084061 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 11

N/084062 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 16

N/084063 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 36

N/084064 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 37

N/084065 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 39

N/084066 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 40

N/084067 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 41

N/084068 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 42

N/084430 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 04

N/084431 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 07

N/084432 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 09

N/084433 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 11

N/084434 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 16

N/084435 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 36

N/084436 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 37

N/084437 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 39

N/084438 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 40

N/084439 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 41

N/084440 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 42

N/084441 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 04

N/084442 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 07

N/084443 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 09

N/084444 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 11

N/084445 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 16

N/084446 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 36

N/084447 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 37

N/084448 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 40

N/084449 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 39

N/084450 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 41

N/084451 2015/11/12 2015/11/12 KAESER KOMPRESSOREN SE 42

N/089121 2015/11/12 2015/11/12 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

30

N/089144 2015/11/12 2015/11/12 俺的小南國國際（香港）有限公司

Oreno Xiao Nan Guo International (Hong Kong) Limited

30

N/090826 2015/11/12 2015/11/12 Freeduty.com Limited 35
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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/090827 2015/11/12 2015/11/12 Freeduty.com Limited 36

N/090828 2015/11/12 2015/11/12 Freeduty.com Limited 35

N/090829 2015/11/12 2015/11/12 Freeduty.com Limited 36

N/091139 2015/11/12 2015/11/12 Blackmores Limited 05

N/091140 2015/11/12 2015/11/12 Blackmores Limited 05

N/093143 2015/11/12 2015/11/12 楊惠玲

IEONG WAI LENG

05

N/094919 2015/11/12 2015/11/12 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 09

N/094920 2015/11/12 2015/11/12 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 28

N/094921 2015/11/12 2015/11/12 Bally Gaming, Inc. dba Bally Technologies 41

N/095152 2015/11/12 2015/11/12 Conair Corporation 03

N/095153 2015/11/12 2015/11/12 Conair Corporation 08

N/095154 2015/11/12 2015/11/12 Conair Corporation 11

N/095155 2015/11/12 2015/11/12 Conair Corporation 21

N/095156 2015/11/12 2015/11/12 Conair Corporation 26

N/096825 2015/11/12 2015/11/12 金澳門文化有限公司 14

N/096826 2015/11/12 2015/11/12 金澳門文化有限公司 30

N/096827 2015/11/12 2015/11/12 金澳門文化有限公司 41

N/096828 2015/11/12 2015/11/12 金澳門文化有限公司 43

N/097073 2015/11/12 2015/11/12 British American Tobacco (Brands) Inc. 34

N/097293 2015/11/12 2015/11/12 Hermes International 03

N/097708 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 44

N/097709 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 40

N/097710 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 33

N/097711 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 32

N/097712 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 30

N/097713 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 29

N/097714 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 28

N/097715 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 25

N/097716 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 10

N/097717 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 05

N/097718 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 03

N/097719 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 44

N/097720 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 40

N/097721 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 33

N/097722 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 32

N/097723 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 30

N/097724 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 29
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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/097725 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 28

N/097726 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 25

N/097727 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 10

N/097728 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 05

N/097729 2015/11/12 2015/11/12 北京創盈科技產業集團有限公司 03

N/097741 2015/11/12 2015/11/12 河南中煙工業有限責任公司 34

N/097743 2015/11/12 2015/11/12 莊金妹 25

N/097744 2015/11/12 2015/11/12 莊金妹 25

N/097745 2015/11/12 2015/11/12 魏文澤 25

N/097746 2015/11/12 2015/11/12 魏文澤 25

N/097788 2015/11/12 2015/11/12 CTBAT International Co. Limited 34

N/097789 2015/11/12 2015/11/12 CTBAT International Co. Limited 34

N/097865 2015/11/12 2015/11/12 Tod’s S.p.A. 18

N/097877 2015/11/12 2015/11/12 Richemont International SA 14

N/098018 2015/11/12 2015/11/12 CTBAT International Co. Limited 34

N/098024 2015/11/12 2015/11/12 Abercrombie & Fitch Europe SA 03

N/098025 2015/11/12 2015/11/12 Abercrombie & Fitch Europe SA 03

N/098077 2015/11/12 2015/11/12 索爾實業（集團）有限公司 09

N/098078 2015/11/12 2015/11/12 索爾實業（集團）有限公司 09

N/098117 2015/11/12 2015/11/12 CHANEL 14

N/098188 2015/11/12 2015/11/12 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT, INC. 09

N/098189 2015/11/12 2015/11/12 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT, INC. 41

N/098190 2015/11/12 2015/11/12 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT, INC. 09

N/098191 2015/11/12 2015/11/12 GUNGHO ONLINE ENTERTAINMENT, INC. 41

N/098236 2015/11/12 2015/11/12 Intercept Pharmaceuticals, Inc. 05

N/098237 2015/11/12 2015/11/12 Intercept Pharmaceuticals, Inc. 05

N/098238 2015/11/12 2015/11/12 Intercept Pharmaceuticals, Inc. 05

N/098247 2015/11/12 2015/11/12 北京金六福酒有限公司

Beijing Jinliufu Wine Co., Ltd.

33

N/098248 2015/11/12 2015/11/12 北京金六福酒有限公司

Beijing Jinliufu Wine Co., Ltd.

35

N/098249 2015/11/12 2015/11/12 上海燭龍信息科技有限公司

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd. 

09

N/098250 2015/11/12 2015/11/12 上海燭龍信息科技有限公司

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

16

N/098251 2015/11/12 2015/11/12 上海燭龍信息科技有限公司 

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

35

N/098252 2015/11/12 2015/11/12 上海燭龍信息科技有限公司

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

41
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N/098253 2015/11/12 2015/11/12 上海燭龍信息科技有限公司

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

42

N/098254 2015/11/12 2015/11/12 上海燭龍信息科技有限公司 

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

09

N/098255 2015/11/12 2015/11/12 上海燭龍信息科技有限公司 

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

16

N/098256 2015/11/12 2015/11/12 上海燭龍信息科技有限公司

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

35

N/098257 2015/11/12 2015/11/12 上海燭龍信息科技有限公司

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

41

N/098258 2015/11/12 2015/11/12 上海燭龍信息科技有限公司 

Aurogon Info & Tech (Shanghai) Co., Ltd.

42

N/098284 2015/11/12 2015/11/12 SPERRY TOP-SIDER, LLC 18

N/098285 2015/11/12 2015/11/12 SPERRY TOP-SIDER, LLC 35

N/098286 2015/11/12 2015/11/12 SPERRY TOP-SIDER, LLC 18

N/098287 2015/11/12 2015/11/12 SPERRY TOP-SIDER, LLC 25

N/098288 2015/11/12 2015/11/12 SPERRY TOP-SIDER, LLC 35

N/098290 2015/11/12 2015/11/12 ACCOR 43

N/098361 2015/11/12 2015/11/12 KAERU PHARMACEUTICAL (HK) LIMITED 05

N/098362 2015/11/12 2015/11/12 KAERU PHARMACEUTICAL (HK) LIMITED 05

N/098363 2015/11/12 2015/11/12 KAERU PHARMACEUTICAL (HK) LIMITED 05

N/098364 2015/11/12 2015/11/12 KAERU PHARMACEUTICAL (HK) LIMITED 05

N/098365 2015/11/12 2015/11/12 Owl International Pte Ltd 43

N/098366 2015/11/12 2015/11/12 Owl International Pte Ltd 43

N/098383 2015/11/12 2015/11/12 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/098384 2015/11/12 2015/11/12 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/098385 2015/11/12 2015/11/12 Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 05

N/098492 2015/11/12 2015/11/12 蘇州熙瑞投資管理有限公司 30

N/098493 2015/11/12 2015/11/12 蘇州熙瑞投資管理有限公司 35

N/098494 2015/11/12 2015/11/12 蘇州熙瑞投資管理有限公司 43

N/098506 2015/11/12 2015/11/12 Tempnology LLC 10

N/098507 2015/11/12 2015/11/12 Tempnology LLC 25

N/098552 2015/11/12 2015/11/12 Equinox Holdings, Inc. 41

N/098569 2015/11/12 2015/11/12 大宇資訊股份有限公司

SOFTSTAR ENTERTAINMENT INC. 

41

N/098954 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/098955 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/098956 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/098957 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/098958 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 16
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N/098959 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/098960 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/098961 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/098962 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/098963 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/098964 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/098965 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/098966 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/098967 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/098968 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/098969 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/098970 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/098971 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/098972 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/098973 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/098974 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/098975 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/098976 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/098977 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/098978 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/098979 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/098980 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/098981 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/098982 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/098983 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/098984 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/098985 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/098986 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/098987 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/098988 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/098989 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/098990 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/098991 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/098992 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/098993 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/098994 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/098995 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/098996 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 16
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N/098997 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/098998 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/098999 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/099000 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/099001 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/099002 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/099003 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/099004 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/099005 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/099006 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/099007 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/099008 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/099009 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/099010 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/099011 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/099012 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/099013 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/099014 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/099015 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/099016 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/099017 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/099018 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/099019 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/099020 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/099021 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/099022 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/099023 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/099024 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/099025 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/099026 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/099027 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/099028 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/099029 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/099030 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/099031 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/099032 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/099033 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/099034 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 16
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N/099035 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/099036 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/099037 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/099038 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/099039 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/099040 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/099041 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/099042 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/099043 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/099044 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/099045 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/099046 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/099047 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/099048 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/099049 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 06

N/099050 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 08

N/099051 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 09

N/099052 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 14

N/099053 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 16

N/099054 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 18

N/099055 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 19

N/099056 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 20

N/099057 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 21

N/099058 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 24

N/099059 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 25

N/099060 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 26

N/099061 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 28

N/099062 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 35

N/099063 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 36

N/099064 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 38

N/099065 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 41

N/099066 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 42

N/099067 2015/11/12 2015/11/12 LUI Che Woo Prize Limited 45

N/099133 2015/11/12 2015/11/12 BM-CB Investments Pte Ltd 09

N/099134 2015/11/12 2015/11/12 BM-CB Investments Pte Ltd 25

N/099135 2015/11/12 2015/11/12 BM-CB Investments Pte Ltd 32

N/099136 2015/11/12 2015/11/12 BM-CB Investments Pte Ltd 33

N/099137 2015/11/12 2015/11/12 BM-CB Investments Pte Ltd 41
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N/099138 2015/11/12 2015/11/12 BM-CB Investments Pte Ltd 43

N/099143 2015/11/12 2015/11/12 JOSEPH LIMITED 03

N/099144 2015/11/12 2015/11/12 JOSEPH LIMITED 18

N/099329 2015/11/12 2015/11/12 施,純霖

SI SON LAM

30

N/099335 2015/11/12 2015/11/12 施,純霖

SI SON LAM

30

N/099514 2015/11/12 2015/11/12 台灣優生股份有限公司 05

N/099515 2015/11/12 2015/11/12 OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 35

N/099516 2015/11/12 2015/11/12 OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 41

N/099517 2015/11/12 2015/11/12 OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 42

N/099518 2015/11/12 2015/11/12 OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 35

N/099519 2015/11/12 2015/11/12 OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 41

N/099520 2015/11/12 2015/11/12 OMNICOM INTERNATIONAL HOLDINGS INC. 42

N/099521 2015/11/12 2015/11/12 Kate Spade LLC 09

N/099522 2015/11/12 2015/11/12 Kate Spade LLC 18

N/099523 2015/11/12 2015/11/12 Kate Spade LLC 25

N/099524 2015/11/12 2015/11/12 黃淑儀

Wong, Sok I

29

N/099525 2015/11/12 2015/11/12 Takihyo Co., Ltd. 09

N/099526 2015/11/12 2015/11/12 依波路（遠東）有限公司

ERNEST BOREL (FAR EAST) COMPANY LIMITED

14

N/099527 2015/11/12 2015/11/12 依波路（遠東）有限公司

ERNEST BOREL (FAR EAST) COMPANY LIMITED

14

N/099528 2015/11/12 2015/11/12 依波路（遠東）有限公司

ERNEST BOREL (FAR EAST) COMPANY LIMITED

14

N/099529 2015/11/12 2015/11/12 依波路（遠東）有限公司

ERNEST BOREL (FAR EAST) COMPANY LIMITED

14

N/099530 2015/11/12 2015/11/12 依波路（遠東）有限公司

ERNEST BOREL (FAR EAST) COMPANY LIMITED

14

N/099531 2015/11/12 2015/11/12 Watson Enterprises Limited 05

N/099532 2015/11/12 2015/11/12 Watson Enterprises Limited 30

N/099533 2015/11/12 2015/11/12 Watson Enterprises Limited 32

N/099534 2015/11/12 2015/11/12 JELLY BELLY CANDY COMPANY 05

N/099535 2015/11/12 2015/11/12 JELLY BELLY CANDY COMPANY 05

N/099591 2015/11/12 2015/11/12 Steven Madden Ltd. 18

N/099592 2015/11/12 2015/11/12 CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY 12

N/099593 2015/11/12 2015/11/12 CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY 37

N/099594 2015/11/12 2015/11/12 CHINA OCEAN SHIPPING (GROUP) COMPANY 39

N/099595 2015/11/12 2015/11/12 凱利餐飲發展（澳門）有限公司 43
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N/099596 2015/11/12 2015/11/12 葡茶一人有限公司

CHÁ DE PORTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LIMITADA, 

em inglês PORT TEA COMPANY LIMITED

43

N/099597 2015/11/12 2015/11/12 PASKÀ S.R.L. 30

N/099598 2015/11/12 2015/11/12 PASKÀ S.R.L. 43

N/099599 2015/11/12 2015/11/12 花酒酒業有限公司 30

N/099600 2015/11/12 2015/11/12 花酒酒業有限公司 33

N/099605 2015/11/12 2015/11/12 Lai Sun F&B Management Limited 43

N/099606 2015/11/12 2015/11/12 穗豐國際貿易有限公司 21

N/099607 2015/11/12 2015/11/12 穗豐國際貿易有限公司 35

N/099618 2015/11/12 2015/11/12 新東洋寶碧（香港）有限公司 16

N/099622 2015/11/12 2015/11/12 Universal Entertainment Corporation 09

N/099623 2015/11/12 2015/11/12 佘華坤

Shair Wah Kwan

41

N/099624 2015/11/12 2015/11/12 CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED 03

N/099625 2015/11/12 2015/11/12 CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED 35

N/099626 2015/11/12 2015/11/12 CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED 03

N/099627 2015/11/12 2015/11/12 CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED 35

N/099628 2015/11/12 2015/11/12 CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED 03

N/099629 2015/11/12 2015/11/12 CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED 35

N/099630 2015/11/12 2015/11/12 CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED 03

N/099631 2015/11/12 2015/11/12 CHOI FUNG HONG COMPANY LIMITED 35

N/099632 2015/11/12 2015/11/12 DC COMICS 43

N/099633 2015/11/12 2015/11/12 Fidia Farmaceutici S.p.A. 05

N/099634 2015/11/12 2015/11/12 Fidia Farmaceutici S.p.A. 10

N/099635 2015/11/12 2015/11/12 Fidia Farmaceutici S.p.A. 03

N/099636 2015/11/12 2015/11/12 Fidia Farmaceutici S.p.A. 05

N/099637 2015/11/12 2015/11/12 ThreeBond Holdings Co., Ltd. 29

N/099638 2015/11/12 2015/11/12 ThreeBond Holdings Co., Ltd. 30

N/099639 2015/11/12 2015/11/12 ThreeBond Holdings Co., Ltd. 43

N/099640 2015/11/12 2015/11/12 彼諾貿易有限公司

PIXMO TRADE LIMITED

39

N/099641 2015/11/12 2015/11/12 彼諾貿易有限公司

PIXMO TRADE LIMITED

39

N/099642 2015/11/12 2015/11/12 Diageo North America, Inc. 33

N/099646 2015/11/12 2015/11/12 四川一名微晶科技股份有限公司 19

N/099647 2015/11/12 2015/11/12 四川一名微晶科技股份有限公司 19

N/099648 2015/11/12 2015/11/12 HONDA MOTOR CO., LTD. 11

N/099649 2015/11/12 2015/11/12 HONDA MOTOR CO., LTD. 12

N/099666 2015/11/12 2015/11/12 TECHNOLINE 有限公司-澳門離岸商業服務 09
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N/099667 2015/11/12 2015/11/12 TECHNOLINE 有限公司-澳門離岸商業服務 11

N/099668 2015/11/12 2015/11/12 TECHNOLINE 有限公司-澳門離岸商業服務 14

N/099669 2015/11/12 2015/11/12 友華生技醫藥股份有限公司

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD. 

05

N/099670 2015/11/12 2015/11/12 友華生技醫藥股份有限公司

ORIENT EUROPHARMA CO., LTD. 

05

N/099671 2015/11/12 2015/11/12 皇冠爐具（集團）有限公司

CROWN GAS STOVES (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

07

N/099672 2015/11/12 2015/11/12 皇冠爐具（集團）有限公司

CROWN GAS STOVES (HOLDINGS) COMPANY LIMITED

11

N/099673 2015/11/12 2015/11/12 Autumnpaper Limited 03

N/099674 2015/11/12 2015/11/12 Autumnpaper Limited 09

N/099675 2015/11/12 2015/11/12 Autumnpaper Limited 14

N/099676 2015/11/12 2015/11/12 Autumnpaper Limited 18

N/099677 2015/11/12 2015/11/12 Autumnpaper Limited 25

N/099678 2015/11/12 2015/11/12 Autumnpaper Limited 35

N/099679 2015/11/12 2015/11/12 萬唯國際實業有限公司

One Way International Enterprise Limited

35

N/099681 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 09

N/099682 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 16

N/099683 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 35

N/099684 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 36

N/099685 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 38

N/099686 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 41

N/099687 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 42

N/099689 2015/11/12 2015/11/12 華裕藥業有限公司 29

N/099690 2015/11/12 2015/11/12 上海煙草集團有限責任公司

Shanghai Tobacco Group Co., Ltd.

34

N/099691 2015/11/12 2015/11/12 RHYTHM WATCH CO., LTD. 14

N/099692 2015/11/12 2015/11/12 ALL MARKET SINGAPORE PTE. LTD. 03

N/099693 2015/11/12 2015/11/12 ALL MARKET SINGAPORE PTE. LTD. 29

N/099694 2015/11/12 2015/11/12 ALL MARKET SINGAPORE PTE. LTD. 31

N/099695 2015/11/12 2015/11/12 ALL MARKET SINGAPORE PTE. LTD. 33

N/099726 2015/11/12 2015/11/12 RICARDO MIGUEL PEREIRA CARDOSO TEIXEIRA 09

N/099729 2015/11/12 2015/11/12 北京京東世紀信息技術有限公司

Beijing Jingdong Century Information & Technologies Co., Ltd.

09

N/099730 2015/11/12 2015/11/12 北京京東世紀信息技術有限公司

Beijing Jingdong Century Information & Technologies Co., Ltd.

18

N/099731 2015/11/12 2015/11/12 北京京東世紀信息技術有限公司

Beijing Jingdong Century Information & Technologies Co., Ltd.

35

N/099749 2015/11/12 2015/11/12 IGT 41
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N/099750 2015/11/12 2015/11/12 American Rag Cie, LLC 18

N/099751 2015/11/12 2015/11/12 American Rag Cie, LLC 25

N/099752 2015/11/12 2015/11/12 American Rag Cie, LLC 35

N/099753 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 09

N/099754 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 16

N/099755 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 35

N/099756 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 36

N/099757 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 38

N/099758 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 41

N/099759 2015/11/12 2015/11/12 Wikimedia Foundation, Inc. 42

N/099760 2015/11/12 2015/11/12 Cartier International AG 14

N/099761 2015/11/12 2015/11/12 艾斯有限公司

ACE Limited 

36

N/099762 2015/11/12 2015/11/12 艾斯有限公司

ACE Limited 

36

N/099763 2015/11/12 2015/11/12 艾斯有限公司

ACE Limited 

36

N/099764 2015/11/12 2015/11/12 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 09

N/099765 2015/11/12 2015/11/12 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/099766 2015/11/12 2015/11/12 范紅蘭 30

N/099767 2015/11/12 2015/11/12 福建武夷興華實業有限公司 32

N/099769 2015/11/12 2015/11/12 美埃（中國）環境淨化有限公司 11

N/099770 2015/11/12 2015/11/12 美埃（中國）環境淨化有限公司 40

N/099771 2015/11/12 2015/11/12 美埃（中國）環境淨化有限公司 11

N/099772 2015/11/12 2015/11/12 美埃（中國）環境淨化有限公司 40

N/099773 2015/11/12 2015/11/12 萬科企業股份有限公司 06

N/099774 2015/11/12 2015/11/12 萬科企業股份有限公司 19

N/099775 2015/11/12 2015/11/12 萬科企業股份有限公司 36

N/099776 2015/11/12 2015/11/12 萬科企業股份有限公司 37

N/099777 2015/11/12 2015/11/12 萬科企業股份有限公司 42

N/099778 2015/11/12 2015/11/12 萬科企業股份有限公司 06

N/099779 2015/11/12 2015/11/12 萬科企業股份有限公司 19

N/099780 2015/11/12 2015/11/12 萬科企業股份有限公司 36

N/099781 2015/11/12 2015/11/12 萬科企業股份有限公司 37

N/099782 2015/11/12 2015/11/12 萬科企業股份有限公司 42

N/099783 2015/11/12 2015/11/12 春滿園飲食管理服務（深圳）集團有限公司 43

N/099784 2015/11/12 2015/11/12 波特嫚國際生物科技股份有限公司 03

N/099785 2015/11/12 2015/11/12 波特嫚國際生物科技股份有限公司 03

N/099786 2015/11/12 2015/11/12 金元寶貿易股份有限公司 03
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N/099803 2015/11/12 2015/11/12 Universal Entertainment Corporation 09

N/099804 2015/11/12 2015/11/12 EXPRESS, LLC 18

N/099826 2015/11/12 2015/11/12 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/099827 2015/11/12 2015/11/12 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Toyota Motor 

Corporation)

12

N/099829 2015/11/12 2015/11/12 武夷山市夷寶齋茶業科技有限公司 30

N/099830 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 07

N/099831 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 11

N/099832 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 12

N/099833 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 07

N/099834 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 11

N/099835 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 12

N/099836 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 07

N/099837 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 11

N/099838 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 12

N/099839 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 07

N/099840 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 11

N/099841 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 12

N/099842 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 07

N/099843 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 11

N/099844 2015/11/12 2015/11/12 中聯重科股份有限公司 12

N/099845 2015/11/12 2015/11/12 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/099846 2015/11/12 2015/11/12 Aristocrat Technologies Australia Pty Ltd 28

N/099847 2015/11/12 2015/11/12 Brand-Rex Limited 09

N/099858 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09

N/099859 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/099860 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 36

N/099861 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/099862 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09

N/099863 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/099864 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 36

N/099865 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 37

N/099866 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/099867 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09

N/099868 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/099869 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 36

N/099870 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 37

N/099871 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38
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N/099872 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 09

N/099873 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 35

N/099874 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 36

N/099875 2015/11/12 2015/11/12 Companhia de Telecomunicações de Macau, S.A.R.L. 38

N/099878 2015/11/12 2015/11/12 華潤水泥控股（香港）有限公司

CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG 

KONG) LIMITED

19

N/099879 2015/11/12 2015/11/12 華潤水泥控股（香港）有限公司

CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG 

KONG) LIMITED

35

N/099880 2015/11/12 2015/11/12 華潤水泥控股（香港）有限公司

CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG 

KONG) LIMITED

19

N/099881 2015/11/12 2015/11/12 華潤水泥控股（香港）有限公司

CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG 

KONG) LIMITED

35

N/099882 2015/11/12 2015/11/12 華潤水泥控股（香港）有限公司

CHI NA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG 

KONG) LIMITED

19

N/099883 2015/11/12 2015/11/12 華潤水泥控股（香港）有限公司

CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG 

KONG) LIMITED

35

N/099884 2015/11/12 2015/11/12 華潤水泥控股（香港）有限公司

CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG 

KONG) LIMITED

19

N/099885 2015/11/12 2015/11/12 華潤水泥控股（香港）有限公司

CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS (HONG 

KONG) LIMITED

35

N/099886 2015/11/12 2015/11/12 三七互娛（上海）科技有限公司 09

N/099887 2015/11/12 2015/11/12 三七互娛（上海）科技有限公司 09

N/099888 2015/11/12 2015/11/12 三七互娛（上海）科技有限公司 09

N/099889 2015/11/12 2015/11/12 三七互娛（上海）科技有限公司 09

N/099890 2015/11/12 2015/11/12 三七互娛（上海）科技有限公司 09

N/099891 2015/11/12 2015/11/12 三七互娛（上海）科技有限公司 09

N/099892 2015/11/12 2015/11/12 三七互娛（上海）科技有限公司 09

N/099893 2015/11/12 2015/11/12 深圳市和平號科技有限公司 42

N/099894 2015/11/12 2015/11/12 CROSS COMPANY INC. 14

N/099895 2015/11/12 2015/11/12 CROSS COMPANY INC. 18

N/099896 2015/11/12 2015/11/12 CROSS COMPANY INC. 25

N/099897 2015/11/12 2015/11/12 CROSS COMPANY INC. 35

N/099903 2015/11/12 2015/11/12 東山縣東盛食品有限公司 29

N/099904 2015/11/12 2015/11/12 東山縣啓昌冷凍加工有限公司 29
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N/099913 2015/11/12 2015/11/12 SOCIEDADE HOTELEIRA MACAU TAIPA RESORT, 

LIMITADA

43

N/099932 2015/11/12 2015/11/12 北京金捷報文化傳媒有限公司 09

N/099933 2015/11/12 2015/11/12 北京金捷報文化傳媒有限公司 28

N/099934 2015/11/12 2015/11/12 宜策有限公司

READY PLAN LIMITED

32

N/099935 2015/11/12 2015/11/12 宜策有限公司

READY PLAN LIMITED

35

N/099936 2015/11/12 2015/11/12 宜策有限公司

READY PLAN LIMITED

43

N/099939 2015/11/12 2015/11/12 Galderma S.A. 03

N/099940 2015/11/12 2015/11/12 Galderma S.A. 05

N/099941 2015/11/12 2015/11/12 趙旗

Chio Kei

11

N/099942 2015/11/12 2015/11/12 Shimano Inc. 28

N/099943 2015/11/12 2015/11/12 泰安商業顧問有限公司 30

N/099944 2015/11/12 2015/11/12 泰安商業顧問有限公司 30

N/099945 2015/11/12 2015/11/12 泰安商業顧問有限公司 30

N/099946 2015/11/12 2015/11/12 泰安商業顧問有限公司 30

N/099948 2015/11/12 2015/11/12 ACME & CO LIMITED 21

N/099955 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099956 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099957 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099958 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099959 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099960 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099961 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099962 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099963 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 35

N/099964 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 36

N/099965 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 39

N/099966 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099967 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099968 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 44

N/099969 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 35

N/099970 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 36

N/099971 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 39

N/099972 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099973 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099974 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 44



N.º 48 — 2-12-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 24111

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/099975 2015/11/12 2015/11/12 山東考普萊機械科技有限公司 12

N/099978 2015/11/12 2015/11/12 ARYZTA BUSINESS SERVICES 30

N/099981 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099982 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099983 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099984 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099985 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099986 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099987 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099988 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099989 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099990 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099991 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099992 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099993 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099994 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099995 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099996 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099997 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/099998 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/099999 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/100000 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/100001 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/100002 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/100003 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/100004 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/100005 2015/11/12 2015/11/12 KIKO S.p.A. 35

N/100006 2015/11/12 2015/11/12 KIKO S.p.A. 03

N/100007 2015/11/12 2015/11/12 澳門龍漢電視廣播有限公司 30

N/100011 2015/11/12 2015/11/12 Westone Laboratories, Inc. 09

N/100012 2015/11/12 2015/11/12 Westone Laboratories, Inc. 40

N/100013 2015/11/12 2015/11/12 Westone Laboratories, Inc. 35

N/100015 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/100016 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/100017 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/100018 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/100019 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/100020 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43
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N/100021 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/100022 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/100023 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/100024 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/100025 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/100026 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

N/100031 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/100033 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 41

N/100034 2015/11/12 2015/11/12 SCIP Holdings Limited 43

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/090830 2015/11/11 Freeduty.com Limited 35 第199條第1款c）項，結合第9條第1款a）項及c）項，

適用於第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a alínea 

a) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º

N/090831 2015/11/11 Freeduty.com Limited 36 第199條第1款c）項，結合第9條第1款a）項及c）項，

適用於第214條第1款a）項。

Alínea c) do n.º 1 do art.º 199.º, conjugado com a alínea 

a) e a alínea c) do n.º 1 do art.º 9.º, aplicável ex vi a alí-

nea a) do n.º 1 do art.º 214.º

續期

Renovação

編號

N.º

P/001137

(1042-M)

P/001138

(1043-M)

P/003298

(3177-M)

P/003666

(3537-M)

P/004257

(4126-M)

P/004834

(4695-M)

P/004835

(4696-M)

P/006453

(6278-M)

P/006520

(6306-M)

P/006522

(6308-M)

P/008458

(8168-M)

P/011369

(11342-M)

N/007698 N/007699

N/007701 N/007702 N/007705 N/007708 N/007710 N/007711 N/007712

N/007713 N/007714 N/007715 N/007716 N/007719 N/007722 N/007723

N/007725 N/007726 N/007727 N/007728 N/007729 N/007934 N/007935
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N/007969 N/008213 N/008228 N/008229 N/008230 N/008231 N/008232

N/008233 N/008234 N/008488 N/008518 N/008519 N/008520 N/008522

N/008524 N/008672 N/008841 N/020298 N/020299 N/020300 N/020301

N/020302 N/020304 N/020307 N/020308 N/020309 N/020310 N/020311

N/020312 N/020313 N/020316 N/020318 N/020319 N/020320 N/020321

N/020322 N/020323 N/020324 N/020325 N/020326 N/020327 N/020328

N/020329 N/031441 N/031442 N/031443 N/031444 N/031445 N/031446

N/031447 N/031448 N/031449 N/031615 N/031952 N/031953 N/031954

N/031955 N/032237 N/032247 N/032248 N/032249 N/032250 N/032251

N/032265 N/032266 N/032267 N/032268 N/032269 N/032270 N/032362

N/033697 N/034064 N/034353 N/034882 N/034883 N/034884 N/034988

N/034989 N/034990 N/034991 N/034992 N/035053 N/035054 N/035055

N/035056 N/035057 N/035058 N/035059 N/035060 N/035061 N/035062

N/035063 N/035064 N/035065 N/035066 N/035067 N/035068 N/035216

N/035217 N/035218 N/035219 N/035220 N/035221 N/035222 N/035223

N/035224 N/035225 N/035226 N/035227 N/035230 N/035231 N/035232

N/035233 N/035234 N/035235 N/035424 N/035427 N/035428 N/035429

N/035430 N/035431 N/035432 N/035433 N/035434 N/035435 N/035436

N/035437 N/035438 N/035439 N/035440 N/035441 N/035442 N/035443

N/035444 N/035538 N/035794 N/035804 N/035814 N/035815 N/035816

N/035817 N/035818 N/035819 N/035820 N/035821 N/036162 N/036163

N/036164 N/036165 N/036166 N/036167 N/036199 N/036200 N/036248

N/036249 N/036281 N/036283 N/036375 N/036376 N/036384 N/036385

N/036386 N/036387 N/036388 N/036389 N/036390 N/036391 N/036397

N/036398 N/036399 N/036400 N/036401 N/036402 N/036417 N/036418

N/036468 N/036554 N/036618 N/036619 N/036620 N/036621 N/036622

N/036623 N/036624 N/036625 N/036626 N/036627 N/036628 N/036629

N/036630 N/036631 N/036632 N/036633 N/036634 N/036635 N/036782

N/036848 N/036849 N/036850 N/036851 N/037011 N/037012 N/037384

N/037385 N/037395 N/037419 N/037429 N/037511 N/037512 N/037514

N/037515 N/037516 N/037517 N/037518 N/037535 N/037548 N/037549

N/037558 N/037559 N/037560 N/037889 N/037890 N/038156 N/038157

N/038164 N/038225 N/038226 N/038344 N/038400 N/038401 N/038402

N/038403 N/038404 N/038405 N/038406 N/038407 N/038408 N/038409

N/038410 N/038411 N/038412 N/038413 N/038459 N/038518 N/038519
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編號

N.º

N/038520 N/038587 N/038687 N/038688 N/038689 N/038690 N/038691

N/038692 N/038693 N/038694 N/038695 N/038696 N/038697 N/038698

N/038699 N/038700 N/038701 N/038702 N/038703 N/038704 N/038958

N/039165 N/039166 N/039167 N/039168 N/039275 N/039420 N/040256

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

P/003256

(3135-M)

2015/11/10 轉讓

Transmissão

The Gillette Company, 

uma sociedade organizada 

e existindo segundo as leis 

do Estado de Delaware

Duracell U.S. Operations, Inc., com 

sede em 1209 Orange Street, Wil-

mington, Delaware 19801, United 

States of America

P/005392

(5250-M)

2015/11/10 轉讓

Transmissão

CADBURY FRANCE Kraft Foods France Intellectual 

Property S.A.S., com sede em 6 Av 

Réaumur, 92140 Clamart, France

P/006453

(6278-M)

2015/11/03 更改認別資料

Modificação 

de identidade

KO N I C A M I N O LTA 

HOLDINGS, INC.

KONICA MINOLTA, INC.

2015/11/03 更改地址

Modificação 

de sede

KONICA MINOLTA, 

INC.

2-7-2, Marunouchi, Chiyoda-ku, 

Tokyo, Japan

P/006801

(6589-M)

P/006802

(6590-M)

2015/11/12 更改地址

Modificação 

de sede

HAWLEY & HAZEL 

(BVI) COMPANY LIMI-

TED

Trident Chambers, P.O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

P/007466

(7236-M)

2015/11/10 轉讓

Transmissão

CADBURY FRANCE Kraft Foods France Intellectual 

Property S.A.S., com sede em 6 Av 

Réaumur, 92140 Clamart, France

P/007934

(7704-M)

2015/11/04 轉讓

Transmissão

Zoetis W LLC Zoetis Services LLC, com sede em 

100 Campus Drive, Florham Park, 

New Jersey 07932, United States of 

America

P/009321

(9089-M)

P/009322

(9090-M)

P/009544

(9421-M)

P/009545

(9422-M)

P/010418

(10293-M)

P/010419

(10294-M)

P/010420

(10295-M)

P/010421

(10296-M)

P/010516

(10420-M)

P/010517

(10421-M)

2015/11/12 更改地址

Modificação 

de sede

HAWLEY & HAZEL 

(BVI) CO. LTD.

Trident Chambers, P.O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands
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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

P/011610

(11960-M)

P/011611

(11959-M)

2015/11/10 更改地址

Modificação 

de sede

Roberta di Camerino, S.A. Rue Eugéne Ruppert no. 6-L2453, 

Luxembourg

N/003746 2015/11/10 轉讓

Transmissão

The Gillette Company, 

uma sociedade organizada 

e existindo segundo as leis 

do Estado de Delaware

Duracell U.S. Operations, Inc., com 

sede em 1209 Orange Street, Wil-

mington, Delaware 19801, United 

States of America

N/004584

N/005173

2015/11/10 更改地址

Modificação 

de sede

THE WILLIAM CAR-

TER COMPANY

3438 Peachtree Road NE, Suite 

1800, Atlanta, Georgia 30326, E.U.A.

N/008672

N/008841

2015/11/11 更改地址

Modificação 

de sede

甄雅芬

IAN NGA FAN

澳門河邊新街259號至261號新福花

園18樓E座

N/010139 2015/11/10 轉讓

Transmissão

Merck Sharp & Dohme 

Corp.

Cardiome Development AG, com 

sede em Chamerstrasse 176, CH-

6300, Zug, Switzerland

2015/11/10 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Cardiome Development 

AG

Cardiome International AG

N/011233 2015/11/10 轉讓

Transmissão

Intercontinental Great 

Brands LLC

Koninklijke Douwe Egberts B.V., 

com sede em Oosterdoksstraat 80, 

1011 DK Amsterdam, The Nether-

lands

N/022046 2015/11/05 更改地址

Modificação 

de sede

喜萬年煙草（澳門）有限

公司

COMPANHIA DE TA-

BACO HEI MAN LIN 

( M ACAU ) L DA . , e m 

inglês HEI MAN LIN 

TOBACCO (MACAU) 

COMPANY LIMITED

澳門慕拉士大馬路193號至199號南

嶺工業大廈8樓A座

N/022893 2015/11/12 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Rocket Dog Brands LLC Millennial Brands LLC

2015/11/12 更改地址

Modificação 

de sede

Millennial Brands LLC 2000 Crow Canyon Place, Suite 300, 

San Ramon, California 94583, Uni-

ted States of America

N/032125 2015/11/04 轉讓

Transmissão

Zoetis W LLC Zoetis Services LLC, com sede em 

100 Campus Drive, Florham Park, 

New Jersey 07932, United States of 

America
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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

N/032237

N/032247

N/032248

N/032249

N/032250

N/032251

2015/11/04 更改地址

Modificação 

de sede

東方紅藥業有限公司

TUNG FONG HUNG 

MEDICINE COMPANY 

LIMITED

香港新界大埔大埔工業村大喜街7號

No. 7, Dai Hei Street, Tai Po Indus-

trial Estate, Tai Po, New Territories, 

Hong Kong

N/034220

N/034221

N/034222

N/034223

N/034224

N/034225

N/034226

N/034227

N/034228

N/034229

N/034230

N/034231

N/034232

N/034233

N/034234

N/034235

N/034236

N/034237

N/034238

N/034239

N/034240

N/034241

N/034242

N/034243

N/036522

N/036523

N/036524

N/036525

N/036526

N/036527

N/036528

N/036529

N/036530

N/036531

N/036532

N/036533

2015/11/04 更改地址

Modificação 

de sede

CHEUNG KONG (HOL-

DINGS) LIMITED

22nd Floor, Hutchison House, 10 

Harcourt Road, Hong Kong

N/037419 2015/11/12 更改地址

Modificação 

de sede

MITSUI SUMITOMO 

KAIJO KASAI HOKEN 

KABUSHIKI KAISHA

9, Kanda-Surugadai , 3Chome, 

Chiyoda-ku, Tokyo, Japan

N/037889

N/037890

2015/11/11 更改地址

Modificação 

de sede

中國聯合網絡通信集團有

限公司

CHINA UNITED 

NETWORK COMMU-

NICATIONS GROUP 

COMPANY LIMITED

中國北京市西城區金融大街21號

No.21 Financial Street, Xicheng 

District, Beijing, P.R.China

N/038344 2015/11/05 更改地址

Modificação 

de sede

澳門科學館股份有限公司 澳門孫逸仙大馬路澳門科學館

N/038367

N/038368

2015/11/04 轉讓

Transmissão

Zoetis W LLC Zoetis Services LLC, com sede em 

100 Campus Drive, Florham Park, 

New Jersey 07932, United States of 

America

N/038459 2015/11/11 更改地址

Modificação 

de sede

仁德行有限公司 澳門城市日大馬路5 2號海景花園

（利景閣）地下X座

N/038595 2015/11/04 轉讓

Transmissão

Zoetis W LLC Zoetis Services LLC, com sede em 

100 Campus Drive, Florham Park, 

New Jersey 07932, United States of 

America

N/042391

N/042392

N/042393

2015/11/04 更改認別資料

Modificação 

de identidade

Cosmos Televisão Por Sa-

télite, S.A.

MSTV SATELLITE TV COM-

PANY LIMITED

N/043630

N/045555

N/046876

2015/11/03 轉讓

Transmissão

VALEANT PHARMA-

CEUTICALS INTER-

NATIONAL, INC.

Valeant Canada LP, com sede em 

4787 Levy Street, Montreal, Quebec 

H4R 2P9, Canada
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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

N/052138

N/052704

N/052705

2015/11/10 更改地址

Modificação 

de sede

Roberta Di Camerino S.A. Rue Eugéne Ruppert no. 6-L2453, 

Luxembourg

N/057727

N/057728

2015/11/11 轉讓

Transmissão

Karen Walker Interna-

tional Limited

Karen Walker Limited, com sede 

em 9 Maidstone Street, Grey Lynne, 

Auckland 1021, New Zealand

N/060032 2015/11/12 更改地址

Modificação 

de sede

正鼎生化科技有限公司

Z H E N G D I N G B I O -

CHEMICAL TECHNO-

LOGY CO., LTD.

中國台灣高雄市鳥松區竹安街67號2

樓

2F., No. 67, Zhu-An St., Niaosong 

Dist., Kaohsiung City 833, Taiwan, 

China

N/064298

N/064299

2015/11/04 更改認別資料

Modificação 

de identidade

賞畫廊一人有限公司 賞畫廊有限公司

N/070421

N/070422

2015/11/10 轉讓

Transmissão

K ra f t Fo o d s S c h w e i z 

Hold ing GmbH

Koninklijke Douwe Egberts B.V., 

com sede em Oosterdoksstraat 80, 

1011 DK Amsterdam, The Nether-

lands

N/074108

N/074109

2015/11/12 轉讓

Transmissão

RARE HOSPITALITY 

I N T E R N AT I O N A L , 

INC.

Capital Grille Holdings, Inc., com 

sede em 1000 Darden Center Drive, 

Orlando, Florida 32837, USA

N/080255

N/080256

N/080257

2015/11/03 轉讓

Transmissão

北汽福田汽車股份有限公

司

BEIQI FOTON MOTOR 

CO., LTD

BORGWARD TRADEMARK 

HOLDINGS GMBH, Industrie- 

strasse 4 Colorado Turm, 70565 Stut-

tgart, Germany

N/089140

N/089141

2015/11/12 更改地址

Modificação 

de sede

HAWLEY & HAZEL 

(BVI) COMPANY LIMI-

TED

Trident Chambers, P.O. Box 146, 

Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands

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/083212 2015/10/29 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, 

LTD.) 

18

N/083213 2015/10/29 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, 

LTD.) 

25

N/083215 2015/10/29 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, 

LTD.) 

28

N/083223 2015/10/29 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, 

LTD.) 

18
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編號

N.º

批示日期

Data de

despacho

權利人/申請人

Titular/Requerente

類別

Classe

N/083224 2015/10/29 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, 

LTD.) 

25

N/083226 2015/10/29 Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha (doing business as Kawasaki Heavy Industries, 

LTD.) 

28

N/097237 2015/10/29 NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA 43

N/097238 2015/10/29 NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA 43

N/097239 2015/10/29 NOVO MACAU LANDMARK - SOCIEDADE GESTORA, LIMITADA 43

N/098167 2015/11/06 Shimano Inc. 28

N/098800 2015/10/29 李燕珊 25

N/104440 2015/11/04 曾憲章

CHANG HIN CHEONG

05

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/098052 2015/10/05 Athleta (ITM) Inc ATHLETA S.A.

N/098053 2015/10/05 Athleta (ITM) Inc ATHLETA S.A.

N/098054 2015/10/05 Athleta (ITM) Inc ATHLETA S.A.

N/098603 2015/10/19 LOUIS XIII Holdings Limited E. REMY MARTIN & Cº

N/098604 2015/10/19 LOUIS XIII Holdings Limited E. REMY MARTIN & Cº

N/098605 2015/10/19 LOUIS XIII Holdings Limited E. REMY MARTIN & Cº

N/098606 2015/10/19 LOUIS XIII Holdings Limited E. REMY MARTIN & Cº

N/099208 2015/10/05 保定古蔻商貿有限公司 Guccio Gucci S.P.A.

N/099209 2015/10/05 保定古蔻商貿有限公司 Guccio Gucci S.P.A.

N/099210 2015/10/05 保定古蔻商貿有限公司 Guccio Gucci S.P.A.

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/098752 2015/10/28 美心餅店有限公司

PADARIA E PASTELARIA MAXIM’S 

LIMITADA

Maxim’s Caterers 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/098753 2015/10/28 美心餅店有限公司

PADARIA E PASTELARIA MAXIM’S 

LIMITADA

Maxim’s Caterers Limited

N/100241 2015/11/06 Perry Ellis International Group Holdings Lim-

ited 

WOLVERINE OUTDOORS, Inc.

N/100242 2015/11/06 Perry Ellis International Group Holdings Lim-

ited 

WOLVERINE OUTDOORS, Inc.

N/100472 2015/11/05 江蘇蘇美達機電有限公司

SUMEC MACHINERY & ELECTRIC CO., 

LTD.

李小華

N/100473 2015/11/05 江蘇蘇美達機電有限公司

SUMEC MACHINERY & ELECTRIC CO., 

LTD.

李小華

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/001821

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 阿普泰克斯公司

   APOTEX INC.

 地址 Endereço  : 150 Signet Drive, Weston, Ontario, M9L 1T9, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : M．斯皮諾, A．比佳

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

ZL200810128993.5 2001/03/26 CN 101380322B 2015/06/24
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[51] 分類 Classificação  : A61K31/44, A61K31/12, A61P7/06, A61P43/00

[54] 標題 Título  : 去鐵酮的新用途。

   Novo uso de «deferiprone».

[57] 摘要 Resumo  : 一種治療鐵過載病人如地中海貧血等病人中鐵誘導的心臟病的方法，包括給予患者治療有效

量的去鐵酮或其生理上可接受的鹽，它足以治療通常與鐵過載有關的鐵誘導的心臟病。 

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

2000/06/30 2,313,270 加拿大 Canadá

[21] 編號 N.º  : J/001822

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 吉里德科學公司

   GILEAD SCIENCES, INC.

 地址 Endereço  : 333 Lakeside Drive, Foster City, California 94404, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : R．波爾尼阿杰克, S．費弗, R．于, A．卡倫, E．道蒂, D．德蘭, K．肯特, 周忠信, D．科爾都, L．伊

斯頓

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

ZL201080014307.7 2010/04/01 CN 102438982B 2015/05/06

[51] 分類 Classificação  : C07C307/06, C07D417/12

[54] 標題 Título  : 用於製備細胞色素P450單加氧酶抑制劑的方法和所涉及的中間體。

   Métodos para preparação de inibidores de «cytochrome p450 monooxygenase» e interme-

diários envolvidos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了可用於製備式I化合物的方法和中間體： 

 附圖 Figura : 

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

2009/04/03 61/166,498 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001823

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/03

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 浙江養生堂天然藥物研究所有限公司

   NATURAL MEDICINE INSTITUTE OF ZHEJIANG YANGSHENGTANG CO., 

LTD.

 地址 Endereço  : 中國浙江省杭州市曙光路148號

   148 Shuguang Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang 310007, China

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 胡柳, 藍紅英 
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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

ZL201010231389.2 2010/07/20 CN 102266320B 2015/06/17

[51] 分類 Classificação  : A61K31/352, A61K36/74, A61K36/752, A61P17/00, A61K8/49, A61K8/97, A61Q19/00

[54] 標題 Título  : 橙皮素的新用途。

   Novo uso de «deferiprone».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及橙皮素的新用途。具體地說，本發明涉及橙皮素或包含橙皮素的植物提取物在製備

用於改善和/或促進皮膚微循環，或者消除和/或緩解與皮膚微循環不良有關的病症或狀態的產

品中的用途。本發明還涉及包含有效量的橙皮素或包含橙皮素的植物提取物的組合物，以及使

用橙皮素改善和/或促進皮膚微循環，或者消除和/或緩解與皮膚微循環不良有關的病症或狀態

的方法。本發明發現橙皮素可以有益於皮膚微循環特別是眼部皮膚微循環。 

[21] 編號 N.º  : J/001825

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/04

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 柯瑞斯公司

   CURIS, INC.

 地址 Endereço  : 4 Maguire Road Lexington, MA 01421, United Stated of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 蔡雄 CAI, Xiong, 翟海嘯 ZHAI, Haixiao, 賴正榮 LAI, Cheng-jung, 錢長庚 QIAN, Chang-

geng 

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

ZL201080010977.1 2010/01/08 CN 102341108B 2015/05/27

[51] 分類 Classificação  : A61K31/535

[54] 標題 Título  : 具有鋅結合半族的磷酸肌醇3-激酶抑制劑。

   Inibidores de «phosphoinositide 3-kinase» compreendendo «zinc binding moiety».

[57] 摘要 Resumo  : 本申請涉及到具有以鋅結合半族為基礎的衍生物的去氮嘌呤，噻吩嘧啶以及呋喃嘧啶以及它

們在治療磷酸肌醇3-激酶相關性疾病以及障礙中的用途，其中所述的磷酸肌醇3-激酶相關性疾

病例如是癌症。本申請進一步的涉及到對下述疾病所進行的治療，所述的疾病是：組蛋白脫乙

酰基酶相關性障礙以及同時與組蛋白脫乙酰基酶和磷酸肌醇3-激酶具有相關性的疾病。 

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

2009/01/08 61/143,271 美國 Estados Unidos da América

2009/04/24 61/172,580 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001826

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/04

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Centre, Indianapolis, IN 46285, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : D．A．科亞特斯, R．吉爾摩爾, J．A．馬丁, E．M．馬丁德拉納瓦
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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

ZL201180058009.2 2011/11/17 CN 103221415B 2015/06/17

[51] 分類 Classificação  : C07D498/04, A61K31/424, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 噁唑并[5,4-b]吡啶-5-基化合物及其用於治療癌症的用途。

   Compostos de «oxazolo [5, 4 -] pyridin-5-yl» e seus usos para tratamento do cancro.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了可用於治療癌症的噁唑并[5,4-b]吡啶-5-基化合物。 

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

2010/12/03 10382329.0 歐洲聯盟 União Europeia

2011/02/03 61/439151 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001827

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/04

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 伊萊利利公司

   ELI LILLY AND COMPANY

 地址 Endereço  : Lilly Corporate Centre, Indianapolis, IN 46285, USA

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : D．A．巴達, M．M．梅德

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

ZL201280005256.0 2012/01/11 CN 103282364B 2015/06/17

[51] 分類 Classificação  : C07D471/04, A61K21/4745, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 咪唑并[4,5-C]喹啉-2-酮化合物及其作為PI3激酶/MTOR雙重抑制劑的用途。

   Composto de «imidazo [4, 5 -] quinolin- 2 -one» e seu uso como duplo inibidor de «pi3 ki-

nase / MTOR».

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供咪唑并[4,5-c]喹啉-2-酮化合物（式（I））或者其藥學上可接受的鹽，其既抑制PI3K

又抑制mTOR，因此可用於癌症的治療。 

 附圖 Figura : 

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

2011/01/14 61/432958 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001828

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 伊克利普斯宇航有限公司

   Eclipse Aerospace, Inc.
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 地址 Endereço  : 2503 Clark Carr Loop SE, Albuquerque, New Mexico 87106, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 彼得．哈蘭 HAALAND, Peter, 肯．哈尼斯 HARNESS, Ken 

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

ZL201210103833.1 2006/01/12 CN 102641566B 2015/05/06

[51] 分類 Classificação  : A62C3/06, A62C3/08, B64D25/00

[54] 標題 Título  : 滅火系統和滅火方法。

   Sistemas e método de extinção de incêndio.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明公開了一種滅火系統和滅火方法。該滅火系統包括：具有燃料源、空氣進口和出口的結

構，使得空氣流動路徑經過所述結構；反應劑；反應區，反應劑在反應區中進行反應，以產生催

化滅火劑，其中，反應劑遇到偏離與所述結構中的點火點有關的火災的反應區；以及噴射點，

其與所述結構有關，用於選擇性地釋放用於與反應區接觸的反應劑，使得催化滅火劑由空氣流

動路徑輸送，以撲滅火災。 

 附圖 Figura : 

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

2005/01/12 60/643,275 美國 Estados Unidos da América

2005/06/29 60/694,854 美國 Estados Unidos da América

2005/07/15 60/699,972 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001829

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/05

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 阿璐瑪系統股份有限公司

   ALUMA SYSTEMS INC.

 地址 Endereço  : 1811-66 Ave, Edmonton, Alberta T6P 1M5, Canada

 國籍 Nacionalidade  : 加拿大 Canadiana 

[72] 發明人 Inventor : C．P．奧

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

ZL201080025987.2 2010/06/07 CN 102482890B 2015/05/06

[51] 分類 Classificação  : E04G9/02, E04G11/06

[54] 標題 Título  : 混凝土成形板。

   Painel de formação de betão.

[57] 摘要 Resumo  : 根據本發明的混凝土成形板通過該成形板正面上機械連接的多個互鎖式板件形成。所述機械

連接通過使得一個板件的鈎部容納在相鄰板件的槽部中而實現，並且使得所述鈎部與槽部形

成樞轉止擋關係以限定平面形成形面。多個支撑件在所述板件的背面延伸並橫跨該板件，並且
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與所述板件保持接合而加强所述板件，以在所述成形板使用時防止所述成形面的變形。這種布

置結構可依據顧客的需要經濟地製造多種不同尺寸的成形板。儘管採用了一些焊接，但是所述

機械連接大大减少了所需的焊接量。這能够容易地採用替換板件來修理損壞的板。 

 附圖 Figura : 

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

2009/06/11 2,668,598 加拿大 Canadá

[21] 編號 N.º  : J/001830

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/06

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 南洋理工學院

   NANYANG POLYTECHNIC

 地址 Endereço  : 180, Ang Mo Kio Avenue 8 Singapore 569830, Singapore

 國籍 Nacionalidade  : 新加坡 Singapuriana 

[73] 權利人 Titular : 余仁生國際有限公司

   EU YAN SANG INTERNATIONAL LTD

 地址 Endereço  : 新加坡新加坡市大成角21號

   21 Tai Seng Drive, Singapore 535223, Singapore

 國籍 Nacionalidade  : 新加坡 Singapuriana 

[72] 發明人 Inventor : 羅慶明, 李文堅, 梁伯豪, 蘇布拉馬尼阿姆．庫魯薩邁, 馮偉度 

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

ZL201080024948.0 2010/04/08 CN 102625705B 2015/05/06

[51] 分類 Classificação  : A61K36/00, A61K36/062, A61P3/06, A61K31/22, A61K36/48, A61K31/365, A61K36/899

[54] 標題 Título  : 包含他汀類藥物的植物提取物及其製備技術和用途。

   Extracto de planta compreendendo «statins» e suas técnicas de preparação e seus usos.

[57] 摘要 Resumo  : 提供了包含一種或多種他汀類藥物且基本不含影響個體中藥物的藥物動力學的極性化合物的

植物提取物。還提供了製備提取物的方法，其包括從包含一種或多種他汀類藥物的植物材料中

除去影響個體中藥物的藥物動力學的極性化合物的步驟。 

 附圖 Figura : 

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

2009/04/08 61/167,543 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001831

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/06

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 詹森藥業有限公司

   JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

 地址 Endereço  : 比利時比爾斯特恩豪特斯路30號

   Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium

 國籍 Nacionalidade  : 比利時 Belga 

[72] 發明人 Inventor : K．J．L．M．安德里斯, A．考爾

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

ZL201210507318.X 2005/12/08 CN 103142595B 2015/05/06

[51] 分類 Classificação  : A61K31/47, A61P31/06

[54] 標題 Título  : 用於治療潜伏性結核的喹啉衍生物。

   Derivados de «quinoline» para tratamento de tubérculo latente.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及式（I a）或（I b）化合物用於製備治療潜伏性結核的藥物的應用，其中式（I a）或

（Ib）化合物為藥學上可接受的酸或鹼加成鹽、其季銨、其N－氧化物、其互變異構體或其立體

化學同分異構形式。 

 附圖 Figura : 

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

2004/12/24 04078529.7 歐洲聯盟 União Europeia

2005/06/08 05105008.6 歐洲聯盟 União Europeia

[21] 編號 N.º  : J/001832

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/06

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 艾伯維巴哈馬有限公司

   ABBVIE BAHAMAS LTD.

 地址 Endereço  : Sassoon House, Shirley Street & Victoria Avenue, Nassau, Bahamas

 國籍 Nacionalidade  : 巴哈馬 Baamiana 

[72] 發明人 Inventor : D．A．德蓋, W．M．卡蒂, C．W．哈欽斯, P．L．唐納, A．C．克呂格爾, J．T．蘭多爾夫, S．V．帕

特爾, M．A．馬圖倫科, R．G．克迪, T．K．金克森, 劉大春, J．K．普拉特, T．W．羅克維, C．J．

梅林, D．H．哈欽森, C．A．弗倫特格, R．瓦納, D．A．貝特本納, K．薩里斯, K．R．沃勒, W．A．

卡羅爾, 高憶

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

ZL201280020257.2 2012/02/24 CN 103596941B 2015/07/08

[51] 分類 Classificação  : C07D403/14, A61K31/4184, A61K31/4164, A61P31/14

[54] 標題 Título  : 抗病毒化合物。

   Compostos anti-virais.
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[57] 摘要 Resumo  : 描述了有效抑制丙型肝炎病毒（“HCV”）複製的化合物。本發明還涉及製備這些化合物的方

法、包含這些化合物的組合物和使用這些化合物治療HCV感染的方法。 

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

2011/02/25 61/446800 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001833

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[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 : 郡正城, 今枝稔博, 中村信二, 豐福昌志, 本多榮治, 淺野恭臣, 宇治川治, 望月倫代 

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

ZL201180048970.3 2011/08/09 CN 103180326B 2015/06/10

[51] 分類 Classificação  : C07D513/04, A61K31/542, A61P25/00

[54] 標題 Título  : 雜環化合物及其用途。

   Compostos de «heterocyclic» e seus usos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明提供了式（I）代表的化合物或其鹽，其中每個符號如說明書所定義，其具有AMPA（-氨

基-3-羥基-5-甲基-4-異噁唑丙酸）受體增效作用。本發明的化合物作為抑鬱症、精神分裂症、

阿爾茨海默病或注意力缺陷多動障礙（ADHD）等的預防或治療藥物有用。 

 附圖 Figura : 

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

2010/08/10 2010-179577 日本 Japão

[21] 編號 N.º  : J/001834

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 艾科爾公司

   ARQULE, INC.

 地址 Endereço  : 19 Presidential Way, Woburn, MA 01801, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : D．P．里德, N．R．巴恩斯, J．C．凱恩, C．A．李, J．陳, M．P．雷蒙

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

ZL201080064457.9 2010/12/21 CN 102834097B 2015/06/17
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[51] 分類 Classificação  : A61K31/417, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 純化的吡咯并喹啉基-吡咯烷-2,5-二酮組合物和用於製備且使用其的方法。

   Composições de «pyrroloquinolinyl-pyrrolidine-2,5-dione» purificadas e métodos para 

preparação e utilização das mesmas.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及(-)-反式-3-(5,6-二氫-4H-吡咯并[3,2,1-ij]喹啉-1-基)-4-(1H-吲�-3-基)吡咯烷-2,5-

二酮的1型和2型多晶型物。本發明還涉及具有超過99%手性純度的(-)-反式-3-(5,6-二氫-4H-

吡咯并[3,2,1-ij]喹啉-1-基)-4-(1H-吲�-3-基)吡咯烷-2,5-二酮化合物，和製備這些化合物的方

法。本發明還涉及包含這些(-)-反式-3-(5,6-二氫-4H-吡咯并[3,2,1-ij]喹啉-1-基)-4-(1H-吲�-3-

基)吡咯烷-2,5-二酮化合物的藥物組合物。本發明提供了治療細胞增殖性病症例如癌症的方

法，其通過給有此需要的受試者施用治療有效量的包含具有超過99%手性純度的(-)-反式-3-

(5,6-二氫-4H-吡咯并[3,2,1-ij]喹啉-1-基)-4-(1H-吲�-3-基)吡咯烷-2,5-二酮的組合物、或(-)-反

式-3-(5,6-二氫-4H-吡咯并[3,2,1-ij]喹啉-1-基)-4-(1H-吲�-3-基)吡咯烷-2,5-二酮的1型和2型

多晶型物實施。 

 附圖 Figura : 

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

2009/12/23 61/289563 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001835

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[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 : M．F．布朗, 車曄, M．J．梅爾尼克, J．I．蒙哥馬利, M．S．普盧默, L．M．普賴斯, U．賴利

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

ZL201280012230.9 2012/02/22 CN 103443079B 2015/06/03

[51] 分類 Classificação  : C07D213/64, C07D213/69, C07D401/04, C07D401/10, C07D405/04, C07D405/12, 

C07D413/10, C07D417/12, A61P31/00, A61K31/4412, A61K31/4427, A61K31/4439, 

A61K31/4433

[54] 標題 Título  : 可用作抗菌劑的氟吡啶酮衍生物。

   Derivados de «fluoro-pyridinone» úteis como agentes antibacterianos.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及新穎的異羥肟酸衍生物，其作為LpxC抑制劑的用途，更具體地說，其治療細菌感染

的用途。 

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

2011/03/07 61/449,825 美國 Estados Unidos da América
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[21] 編號 N.º  : J/001836

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/10

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 雲南明鏡亨利製藥有限公司 

 地址 Endereço  : 中國雲南省昆明市西山區團結滑草場路1號 

 國籍 Nacionalidade  : 中國 Chinesa 

[72] 發明人 Inventor : 常開義 

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

ZL201180028036.5 2011/05/26 CN 102985099B 2015/06/03

[51] 分類 Classificação  : A61K36/81, A61K36/56, A61P25/36, A61P25/30, A61K125/00, A61K127/00, A61K133/00, 

A61K135/00

[54] 標題 Título  : 用於戒毒的藥物組合物。

   Composições farmacêuticas para tratamento de toxicodependência.

[57] 摘要 Resumo  : 一種用於戒毒的藥物組合物，所述藥物組合物包含原藥材重量比為2:1∼6:1的斷腸草和洋金

花，並且任選包含藥學上可接受的賦形劑。 

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

2010/06/07 201010192182.9 中國 China

[21] 編號 N.º  : J/001837

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 中西製冷劑有限責任公司

   MIDWEST REFRIGERANTS, LLC

 地址 Endereço  : 1110 Hawthorne Heights, Greensboro, Georgia 30642, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 格雷戈里奧．塔蘭孔三世 

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

ZL201280014806.5 2012/03/30 CN 103459305B 2015/05/27

[51] 分類 Classificação  : C01B7/19, C01B3/16

[54] 標題 Título  : 用於無水鹵化氫和無水二氧化碳合成的方法。

   Método para síntese de «anhydrous hydrogen halide» e bióxido de carbono anidro.

[57] 摘要 Resumo  : 一種用於從有機鹵化物流體（如全氟化碳流體和製冷劑流體）合成無水鹵化氫流體以及無水二

氧化碳以便對其進行環境安全處置的方法。 

 附圖 Figura : 



N.º 48 — 2-12-2015  BOLETIM OFICIAL DA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE MACAU — II SÉRIE — SUPLEMENTO 24129

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

2011/04/12 61/474,659 美國 Estados Unidos da América

2011/05/04 13/100,951 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001838

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 健泰科生物技術公司

   Genentech, Inc.

 地址 Endereço  : 1 DNA Way, MS#49, South San Francisco, California 94080-4990, U.S.A.

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 嚴民宏, 吳雁 

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

ZL201310098462.7 2007/01/19 CN 103193885B 2015/05/13

[51] 分類 Classificação  : C07K16/28, C12N15/13, C12N15/63, C12N1/21, C12N5/10, C12P21/02, G01N33/68, 

A61K39/395, A61K48/00, A61P35/00

[54] 標題 Título  : 抗EPHRINB2抗體及其使用方法。

   Anticorpos de «anti-EPHRINB2» e seus métodos de utilização.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及抗EPHRINB2抗體及其使用方法。本發明提供了抗EphrinB2抗體、包含這些抗體

的組合物及使用這些抗體的方法。 

 附圖 Figura : 

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

2006/01/20 60/760,891 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001839

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 巴利遊戲公司

   Bally Gaming, Inc.

 地址 Endereço  : 6601 S. Bermuda Rd., Las Vegas, NV 89119, United States of America

 國籍 Nacionalidade  : 美國 Americana 

[72] 發明人 Inventor : 保羅．K．舍佩爾, 阿蒂拉．格勞澤, 詹姆斯．V．凱利, 詹姆斯．B．斯塔索恩 

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

ZL200980141177.0 2009/08/12 CN 102186542B 2015/07/01
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[51] 分類 Classificação  : A63F1/14

[54] 標題 Título  : 智能自動牌盒與套筒。

   Caixa automática e inteligente para distribuição de cartas de jogar e seu cartucho.

[57] 摘要 Resumo  : 遊戲牌發牌盒具有容納玩娛樂場桌牌遊戲所用的第一組洗好的遊戲牌的套筒，該套筒具有後

端和前發牌端。自動化的電機驅動的遊戲牌發牌盒底座具有套筒接納區域。該發牌盒底座具有

從該套筒的前發牌端出遊戲牌的摘牌輥。圖像捕捉系統捕捉牌值和/或牌點的圖像數據。電機

驅動至少一組輥。發牌槽從該組輪一次一張接收遊戲牌。 

 附圖 Figura : 

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

2008/08/15 12/228,713 美國 Estados Unidos da América

[21] 編號 N.º  : J/001840

[22] 申請日 Data de pedido  : 2015/08/13

[24] 批示日 Data de despacho  : 2015/11/12

[73] 權利人 Titular : 蘇文生命科學有限公司

   SUVEN LIFE SCIENCES LIMITED

 地址 Endereço  : Serena Chambers, Road - 5, Avenue - 7. Banjara Hills, Hyderabad 500 034, Andhra Pra-

desh, India

 國籍 Nacionalidade  : 印度 Indiana 

[72] 發明人 Inventor : 羅摩克里希納．尼羅吉 NIROGI, Ramakrishna, 阿尼爾．卡巴里．欣德 SHINDE, Anil, Kar-

bhari, 拉馬．薩斯特里．坎布漢帕蒂 KAMBHAMPATI, Rama, Sastri, 拉杰什．庫馬爾．拜

丹吉 BADANGE, Rajesh, Kumar, 威那．雷巴利 REBALLI, Venna, 阿尼爾．卡希納特．金

德 CHINDHE, Anil, Kashinath, 蘭巴布．納瑪拉 NAMALA, Rambabu, 穆罕默德．薩迪

克．阿卜杜勒哈米德．穆拉 MULLA, Mohamad, Sadik, Abdulhamid, 伊什蒂雅克．艾哈邁德 

AHMAD, Ishtiyaque, 雷尼．亞伯拉罕 ABRAHAM, Renny, 文卡特斯瓦盧．賈斯蒂 JASTI, 

Venkateswarlu 

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

ZL201080065143.0 2010/03/24 CN 102869647B 2015/06/24

[51] 分類 Classificação  : C07D211/58, C07D401/12, C07D401/14, A61K31/4468, A61K31/4709, A61K31/4725, 

A61P25/08, A61P25/18, A61P25/22, A61P25/24, A61P25/28, A61P29/00

[54] 標題 Título  : 作為5-HT6受體配體的碸化合物。

   Compostos de «sulfone» que servem como ligantes do receptor de 5-ht6.

[57] 摘要 Resumo  : 本發明涉及作為5-HT6受體配體的式（I）的新的碸化合物及其衍生物、前藥、互變異構體、立體

異構體、多晶型物、溶劑化物、水合物、代謝物、N-氧化物、可藥用鹽以及包含它們的組合物。

本發明還涉及製備上述新化合物及其衍生物、前藥、互變異構體、立體異構體、多晶型物、溶劑

化物、水合物、代謝物、N-氧化物、可藥用鹽以及包含它們的組合物的方法。這些化合物可用於

治療/預防5-HT6受體功能相關的多種病症。 
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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

2010/01/05 18/CHE/2010 印度 Índia

發明專利之保護

Protecção 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 os 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/001158

I/001201

I/001204

2015/11/04 轉讓

Transmissão

Novel Tech International Limited Fresh Idea Global Limited, com sede em 

Unit C, 19/F, Entertainment Building, 30 

Queen’s Road Central, Hong Kong

I/001217 2015/11/04 轉讓

Transmissão

Jay Chun Fresh Idea Global Limited, com sede em 

Unit C, 19/F, Entertainment Building, 30 

Queen’s Road Central, Hong Kong

實用專利之保護

Protecção de Patente de Utilidade

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 os 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.
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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

U/000105 2015/11/05 2015/11/05 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

U/000116 2015/11/05 2015/11/05 ANGEL PLAYING CARDS CO., LTD.

原產地名稱及地理標記之保護

Protecção de Denominação de Origem e Indicação Geográfica

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

提出的原產地名稱及地理標記登記申請之批示，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 os 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 denominação de origem e 

indicação geográfica 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

G/000001 2015/11/09 更改地址

Modificação de 

sede

THE SCOTCH WHISKY ASSO-

CIATION

Quartermile 2, 2 Lister Square, 

Edinburgh, EH3GL, United Kingdom

更正

Rectificações

應各申請人/權利人之要求，更正如下：

A pedido dos requerentes/titulares respectivos, rectifica-se os seguintes:

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/032237

N/032247

N/032248

N/032249

N/032250

N/032251

註冊權利人之名稱（2008年7月2日

第27期第二組《澳門特別行政區公

報》）

Nome do titular (B.O. da RAEM 

n.º 27, II Série, de 2 de Julho de 

2008)

東方紅藥業有限公司

TUNG FONGHUNG MEDICINE 

COMPANY LTD

東方紅藥業有限公司

TUNG FONG HUNG MEDICINE 

COMPANY LIMITED
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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

N/080252

N/080253

權利人（2014年6月4日第23期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Titular (B.O. da RAEM n.º 23, II 

Série, de 4 de Junho de 2014)

Agência Comercial NetCraft (Ma-

cau), Limitada em inglês NetCraft 

Information Technology (Macau) 

Co., Ltd.

天網資訊科技（澳門）有限公司

Agência Comercial NetCraft (Ma-

cau), Limitada em inglês NetCraft 

Information Technology (Macau) 

Co., Ltd.

N/091139 優先權（2015年1月7日第1期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Prioridade (B.O. da RAEM n.º 1, II 

Série, de 7 de Janeiro de 2015)

日期Data : 2014/03/28

編號N.o : 1614226

國家/地區País/Território: 

澳大利亞 Austrália

Cancelado

N/091140 優先權（2015年1月7日第1期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Prioridade (B.O. da RAEM n.º 1, II 

Série, de 7 de Janeiro de 2015)

日期Data : 2014/03/28

編號N.o : 1614228

國家/地區País/Território: 

澳大利亞 Austrália

Cancelado

N/094736 商標圖案及顏色要求（2015年3月4

日第9期第二組《澳門特別行政區公

報》）

Figura da marca e reivindicação 

de cores (B.O. da RAEM n.º 9, II 

Série, de 4 de Março de 2015)

顏色要求：紅色，如圖所示。 顏色要求：黃色，紅色，黑色，如

圖所示。

N/097513

N/097514

N/097515

商標圖案及顏色要求（2015年7月1

日第26期第二組《澳門特別行政區

公報》）

Figura da marca e reivindicação 

de cores (B.O. da RAEM n.º 26, II 

Série, de 1 de Julho de 2015)

顏色要求：紅色，藍色，黑色，如

圖所示。

I/000150 發明人（2006年9月6日第36期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 36, II 

Série, de 6 de Setembro de 2006)

Jay Chun Jay Chun陳捷

I/000380 發明人（2008年5月7日第19期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 19, II 

Série, de 7 de Maio de 2008)

CHUN, Jay Jay Chun陳捷

I/000427 發明人（2009年5月6日第18期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 18, II 

Série, de 6 de Maio de 2009)

CHUN, Jay Jay Chun陳捷

I/000461 發明人（2009年1月7日第1期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 1, II 

Série, de 7 de Janeiro de 2009)

CHUN, Jay Jay Chun陳捷

I/000712 發明人（2009年8月5日第31期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 31, II 

Série, de 5 de Agosto de 2009)

Jay Chun Jay Chun陳捷
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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

I/000755 發明人（2008年10月3日第40期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 40, II 

Série, de 3 de Outubro de 2008)

Jay Chun Jay Chun陳捷

I/000792 發明人（2010年3月3日第9期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 9, II 

Série, de 3 de Março de 2010)

Jay Chun Jay Chun陳捷

I/001144 發明人（2013年11月6日第45期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 45, II 

Série, de 6 de Novembro de 2013)

Jay Chun Jay Chun陳捷

I/001146 發明人（2014年1月15日第3期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 3, II 

Série, de 15 de Janeiro de 2014)

Jay Chun Jay Chun陳捷

I/001158 發明人（2014年1月15日第3期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 3, II 

Série, de 15 de Janeiro de 2014)

Chun Jay Jay Chun陳捷

I/001187 發明人（2014年5月7日第19期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 19, II 

Série, de 7 de Maio de 2014)

Chun Jay Jay Chun陳捷

I/001201

I/001204

發明人（2014年10月15日第42期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 42, II 

Série, de 15 de Outubro de 2014)

Jay Chun Jay Chun陳捷

I/001217 申請人及發明人（2014年6月18日

第25期第二組《澳門特別行政區公

報》）

Requerente e Inventor (B.O. da 

RAEM n.º 25, II Série, de 18 de 

Junho de 2014)

Jay Chun Jay Chun陳捷

I/001218 發明人（2014年5月7日第19期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 19, II 

Série, de 7 de Maio de 2014)

Jay Chun Jay Chun陳捷

I/001261 發明人（2015年6月17日第24期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 24, II 

Série, de 17 de Junho de 2015)

Jay Chun Jay Chun陳捷

I/001296

I/001297

I/001298

發明人（2015年3月4日第9期第二組

《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 9, II 

Série, de 4 de Março de 2015)

Jay Chun Jay Chun陳捷
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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

I/001352 發明人（2015年8月19日第33期第二

組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 33, II 

Série, de 19 de Agosto de 2015)

Jay Chun Jay Chun陳捷

I/001376 發明人（2015年10月22日第42期第

二組《澳門特別行政區公報》）

Inventor (B.O. da RAEM n.º 42, II 

Série, de 22 de Outubro de 2015)

Jay Chun Jay Chun陳捷

二零一五年十二月十二日於經濟局——局長 蘇添平

Direcção dos Serviços de Economia, aos 12 de Dezembro de 2015. 

O Director dos Serviços, Sou Tim Peng.

（是項刊登費用為 $443,515.00）
(Custo desta publicação $ 443 515,00)
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