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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)  

Påskyndat förfarande 
BESLUT      ÄRENDENUMMER 
2013-11-12     706 PF 

 
 

SÖKANDE 
H & M Hennes & Mauritz AB, 556042-7220 

H & M Hennes & Mauritz Sverige AB 

106 38 Stockholm 

 
Ombud: 
Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon AB, 

Skeppsbron 26 

111 30 Stockholm 

 

INNEHAVARE 
Patric L S, med firma Eightzero, 

 

SAKEN  
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <cosstores.se>. 
 
 
 

BESLUT 
 
Domännamnet cosstores.se skall överföras till H & M Hennes & Mauritz AB.  

 
 
 
 

BAKGRUND 
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H & M Hennes & Mauritz AB (Sökanden) bedriver enligt bolagets verksamhetsbeskrivning 
bl.a. butikshandel med textil och konfektion, skor, ur och pennor, accessoarer till hemmet 
främst textilier, kosmetik samt andra liknande konsumentvaror. Bolaget är registrerad 
innehavare av bl.a. de svenska nationella varumärkena COS (reg.nr 0386601) och COS i figur 
(reg. nr 0413997), registrerade efter ansökningar ingivna 2 augusti 2006 respektive den 31 
augusti 2009.  

Patric L S (Innehavaren) bedriver enligt verksamhetsbeskrivningen för sin enskilda firma 
detaljhandel och partihandel med produkter såsom nöjesprodukter, hemelektronik, 
accessoarer, vitvaror, säkerhetsprodukter och därtill tillhörande tillbehör. Han är innehavare 
av domännamnet cosstores.se, registrerat den 20 oktober 2011. 

YRKANDEN 
 
Sökanden har yrkat att domännamnet skall överföras till bolaget. 
 
Innehavaren har beretts tillfälle att svara på ansökan, men har inte låtit höra av sig. 
 
Grunder 
 
Sökanden har till grund för sitt yrkande åberopat, att det för Patric L S registrerade 
domännamnet cosstores.se liknar bolagets registrerade varumärken bestående av respektive 
innehållande märkesordet COS samt att L S har låtit registrera domännamnet i ond tro och att 
denne har inte har vare sig någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet.  
 
Utveckling av grunderna 
 
Sökanden bedriver försäljning av bland annat kläder och accessoarer på en global skala. 
Bolaget grundades 1947 med sin första butik i Västerås och har sedan dess expanderat till 
över 52 länder. Idag har bolaget över 104 000 anställda. Hennes & Mauritz har sex stycken 
oberoende varumärken H&M, Monki, Weekday, Cheap Monday, & Other Stories samt COS. 
 
Domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens registrerade varumärken innehållande eller 
bestående av ordet COS. Vid en förväxlingsbedömning bortses alltid från tillägget av 
toppdomänen .se och tillägget stores i domännamnet saknar särskiljningsförmåga i 
förhållande till aktuella varor och tjänster. Det särskiljande elementet i domännamnet är 
således identiskt med H&M:s registrerade varumärken. Domännamnet är därmed genom 
aktuella kännetecken förväxlingsbart med Sökandens tidigare rättighet till varumärket COS. 
 
Det finns inget som har framkommit som stöder att Innehavaren skulle ha någon rätt eller något 
berättigat intresse till domännamnet cosstores.se. Vidare finns inget som vid en genomgång av 
innehållet på hemsidorna (http://ww3.cosstores.se/ och http://ww2.cosstores.se/) stöder att 
Innehavaren skulle ha något berättigat intresse till namnet. Hemsidorna innehåller en samling 
sponsrade länkar. De flesta av dessa sponsrade länkar leder till aktörer aktiva på samma 
marknad som Sökanden. Detta tyder på att domännamnet registrerats i ond tro med kännedom 
om Sökandens varumärken och verksamhet.  
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TVISTLÖSARENS SKÄL I KORTHET 
 
Sökanden är innehavare av bl.a. varumärkena COS och COS i figur som utgör sådana 
rättigheter som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1. Domännamnet cosstores.se liknar 
Sökandens varumärken bestående av eller innehållande ordet COS.

Det kan hållas för visst att Innehavaren låtit registrera domännamnet i ond tro.

Omständigheter till stöd för en rätt till eller ett berättigat intresse av domännamnet för 
Innehavaren, har inte framkommit i ärendet. 
 
 
På .SE:s vägnar 
 
 
 
Per Carlson 
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