
 

 

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)  

Påskyndat förfarande 

Beslut      Ärendenummer 

2016-01-28     885 PF 

Sökande 

Ahlsell AB  (org nr 556882-5391) 

Liljeholmsvägen 30 

117 98 Stockholm  

 

Ombud: 

Advokatfirman MarLaw AB 

P.O. Box 3079 

103 61 Stockholm 

Innehavare 

Whois Foundation / Legal Consulting & Incorporations  (org nr [PA]P0129419 )  

Ramon Arias Avenue, Ropardi Building,  

Office 3-C, PO Box 0823-03015 

0823 Panama City 

Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet < ahllsell.se>. 

Beslut 

Domännamnet <ahllsell.se> ska överföras till Sökanden.  

 

Bakgrund 

Sökanden  har i ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande den 7 december 2015 avseende 
domännamnet <ahllsell.se> yrkat att detta ska överföras till Sökanden, att ansökan ska prövas av 
en tvistlösare samt att den vid uteblivet svar från Innehavaren ska prövas enligt reglerna för 
Påskyndat förfarande (ATF PF). 

Gunnar Karnell har av IIS utsetts till tvistlösare. 

I de till IIS lämnade grunduppgifterna för registering av Sökande i ärendet har såsom Sökande 
angivits Ahlsell AB (publ) med organisationsnummer 556882-5391. I den anslutande Ansökan 
om alternativt tvistlösningsförfarande (odaterad) nämns som Sökande även Ahlsell Sverige 
AB med organisationsnummer 556012-9206. 
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Tvistlösaren noterar att omnämnandet av två Sökande i den skriftliga utvecklingen av talan 
gentemot Innehavaren avser bl. a. firma- och andra känneteckensrättsliga förhållanden inom den 
vidare ramen av koncernen Ahlsell.  

Tvistlösaren väljer att bortse från vad som i handlingarna hänför sig av och om rättigheter etc. till 
det i grunduppgifterna för registrering inte angivna företaget Ahlsell Sverige AB, med 
konstaterandet att sådana gentemot Innehavaren anförda rättigheter som avses i 
Registreringsvillkoren punkt 7.2.1 och är hänförliga till just den här befunne Sökanden, har 
grundats i tiden före det omtvistade domännamnets registrering den 5 februari 2015. De utgör 
föremål för prövningen i ärendet. Sökanden har sålunda, bl. a. med utförlig historik över 
koncernens mer än hundraåriga utveckling till idag ca 225 etableringar i sina verksamhetsländer 
med ca. 4.800 anställda och ett hundratal butiker etc i Sverige, totalt med en årsomsättning om 
ca 22 miljarder SEK, såsom dag för sin aktuellaste firmaregistrering angett den 30 januari 2012.  

Innehavaren har beretts tillfälle att svara på ansökan, men har inte inkommit med något svar. 

Yrkande 

Sökanden har yrkat att domännamnet <ahllsell.se> ska överföras till Sökanden. 

Tvistlösarens skäl i korthet 

Sökanden har visat sig inneha rättigheter som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1 och som 
är identiska med eller liknar domännamnet.  

Sökanden har gjort sannolikt att domännamnet registrerats och använts i ond tro.  

Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren har 
inte framkommit i ärendet. 

 

På IIS vägnar 

 

 

…………………………………………………………… 

Gunnar Karnell 

 


