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BAKGRUND 

 
Sökanden har ansökt om tvistlösning för domännamnet swedishorphanbiovitrum.se. Motparten 
har besvarat ansökan. Till tvistlösare har utsetts Jon Dal.   
 

YRKANDEN 

Sökanden yrkar att domännamnet swedishorphanbiovitrum.se ska överföras till sökanden.  
 
Motparten har i första hand yrkat att sökandens ansökan ska avvisas. I andra hand bestrider 
motparten bifall till sökandens yrkande.  
 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden  
 
Sökanden bedriver forskning, utveckling och försäljning av läkemedel med huvudkontoret för 
verksamheten i Sverige. Den 5 november 2009 tillkännagav Sökanden (då Biovitrum) uppköpet 
och sammangåendet med Swedish Orphan, något som uppmärksammades i media, bl.a. i artiklar i 
på DI.se och SvD.se.  
 
Sökanden är, själv eller genom dotterbolag, innehavare av bl.a. följande registreringar med 
rättsgrund i Sverige 

- Svensk varumärkesregistrering nr. 371530 BIOVITRUM (ordmärke) med 
ingivningsdatum 2000-11-14  

- Svensk varumärkesregistrering nr. 338447 SWEDISH ORPHAN (ordmärke) med 
ingivningsdatum 1997-04-11 

- Sökandens firma är sedan 2010-05-06 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)  
 
Det aktuella domännamnet är identiskt med en kombination av de ovan angivna 
varumärkesrättigheterna SWEDISH ORPHAN och BIOVITRUM. Vidare är domännamnet 
identiskt med sökandens nuvarande firma.  
 
Sökanden har inte gett motparten tillstånd att använda sig av varumärkena SWEDISH 
ORPHAN, BIOVITRUM eller av de två varumärkena bildade kombinationen 
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM. 
 
Det finns inget som har framkommit som stöder att motparten skulle ha någon rätt eller 
berättigat intresse till domännamnet. Vidare finns det inget som visar att domännamnet skulle 
vara allmänt känt för motparten eller att denne skulle förvärvat någon ensamrätt till den 
benämning som utgör namnet. Domännamnet används inte för marknadsföring av varor eller 
tjänster under beteckningen ”swedishorphanbiovitrum”. 
 
Varumärkena SWEDISH ORPHAN och BIOVITRUM är var för sig särpräglade och med stor 
särskiljningsförmåga och kombinationen av de två - SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM, 
innehar i vart fall inte mindre särskiljningsförmåga. Det synes därför mycket osannolikt att 
motparten skulle ha någon rätt eller berättigat intresse till det aktuella domännamnet. I 
pressreleasen och efterföljande nyhetsbevakning från den 5 november 2009 refereras till att 
”Biovitrum” går samman med ”Swedish Orphan” och bildar det nya bolaget ”Swedish Orphan 
Biovitrum”. 19 dagar senare registrerar motparten swedishorphanbiovitrum.se. Det framstår som 
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uppenbart att Motparten låtit registrera domännamnet med vetskap om de två kännetecknena 
SWEDISH ORPHAN och BIOVITRUM. Vidare framstår det som uppenbart att kännedomen 
om de två varumärkena och särskilt sammangåendet bolagen emellan varit anledningen till att 
domännamnet registrerats och att motparten därmed sökte hindra sökanden från att använda sina 
registrerade rättigheter i ett domännamn.  
 
Vid kontroll den 19 februari 2010, återfinns på domännamnet en så kallad parkeringssida 
med reklam för den registrar som använts vid registreringen av domännamnet. Samma 
parkeringssida återfinns vid kontroll den 19 maj. I korrespondensen med motparten, framkommer 
inget som antyder att denne skulle ha förberett någon legitim användning kopplad till 
domännamnet.  
 
Motparten saknar rätt eller berättigat intresse till swedishorphanbiovitrum.se och har registrerat 
domännamnet i ond tro. 
 
Sökanden har åberopat bevisning i form av bl.a. pressreleaser, firma- och varumärkesregistreringar 
och varningsbrev.  
 
Motparten 
 
Motparten registrerade domännamnet den 24 november 2009. Det fanns vid den aktuella 
tidpunkten inte något registrerat varumärke eller firma med det aktuella namnet Swedish Orphan 
Biovitrum AB. Swedish Orphan Biovitrum AB blev registrerat först 2010-05-06, dvs. ca 6 
månader senare än domännamnet.  
 
I sökandens pressrelease om samgående mellan Biovitrum och Swedish Orphan International 
framgår det bl.a. att det nya bolaget ska verka under Swedish Orphan Biovitrum. Men även 
koncernnamnet SO-BI dyker upp i samma pressmeddelande. Det är mao inte uppenbart den 5 
november 2009 då pressmeddelandet från Biovitrum offentliggörs att det officiella namnet 
verkligen blir Swedish Orphan Biovitrum AB.  
 
Motparten är en domänsamlare och har under ett par år haft flera olika domännamn i sin samling. 
Och just Swedish Orphan Biovitrum var en ordkombination som tilltalade motparten. Vidare kan 
omnämnas att svaranden har köpt olika domänadresser både före och efter registreringen av den 
nu omtalade domänen. Motparten har aldrig utbjudit något domännamn till allmän eller enskild 
försäljning. Detta gäller även i detta fall. Motparten har aldrig varit i kontakt med sökanden eller 
dess ombud och försökt saluföra domännamnet. Motparten har inte registrerat domännamnet i 
ond tro.  
  

TVISTLÖSARENS SKÄL 
 
Avvisningsyrkandet  
Tvistlösaren finner inte att det finns någon grund för att avvisa sökandens ansökan och avslår 
motpartens yrkande i denna del.  
 
Prövning i sak  
Ett domännamn får enligt ”Registreringsvillkoren gällande för toppdomänen .se” överföras till 
den som begärt tvistlösningsförfarandet om i) domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med 
ett näringskännetecken eller varukännetecken med rättsgrund i Sverige och till vilket den som 
begärt tvistlösning kan visa rätt; ii) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till 
domännamnet; och iii) domännamnet registrerats eller används i ond tro.  
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För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med sin begäran om överföring av ett 
domännamn måste alla tre villkoren vara uppfyllda.  
 
1. Identiskt eller förväxlingsbart kännetecken   
 
Sökandens firma är sedan 2010-05-06 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ). Firman är i princip 
identisk med det aktuella domännamnet. Något krav på att den firma som sökanden åberopar till 
stöd för uppfyllelse av det första villkoret måste föreligga vid tidpunkten för domännamnets 
registrering uppställs inte i regelverket. Det räcker således att sökanden är innehavare till firman 
vid tidpunkten för ansökan om tvistlösning.  
 
Sökanden uppfyller härmed det första villkoret.  
 
2. Rätt eller berättigat intresse  
 
Motparten har inte gjort gällande att han är allmänt känd under domännamnet eller att han har 
förvärvat någon ensamrätt till den benämning som utgör namnet. Motparten har inte heller 
påbörjat någon verksamhet under domännamnet.  
 
Motparten har registrerat domännamnet 19 dagar efter att det offentliggjorts att Biovitrum går 
samman med Swedish Orphan och bildar det nya bolaget Swedish Orphan Biovitrum. 
Tvistlösaren menar att måste ha varit sammanslagningen av bolagen och sökandens nya firma som 
föranledde motparten att registrera det aktuella domännamnet.  
 
Tvistlösaren finner att motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 
 
3. Ond tro  
 
Motparten har registrerat det aktuella domännamnet med vetskap om att sökandens firma efter 
sammanslagningen skulle vara Swedish Orphan Biovitrum. Det allt övervägande talar för att 
motparten har registrerat domännamnet för att sälja det till sökanden eller för att störa sökandens 
affärsverksamhet. Genom motpartens registrering av domännamnet förhindras sökanden också att 
använda sin firma i ett domännamn under .se.  
 
Sammantaget finner tvistlösaren att motparten registrerat domännamnet i ond tro.       
 
Då samtliga tre villkor är uppfyllda ska sökandens begäran om överföring av domännamnet 
bifallas.    
 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
…………………………………………………………… 
Jon Dal  


