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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)  

Påskyndat förfarande 

BESLUT      ÄRENDENUMMER 
2014-12-15     791 PF 

 
 

 

Sökande: 
ESGE AG (org.nr CHE101673171) 
Hauptstrasse 21 
9517 Mettlen TG 
Switzerland 
 
Ombud: 
Peter Ottosson, von lode advokat AB 
Årstaängsvägen 21C 
Box 47229 
100 74 Stockholm 
 
Innehavare: 
Kristoffer Ö 
 

SAKEN  
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <bamix.se>. 
 
 
 

BESLUT 
Domännamnet <bamix.se> ska överföras till sökanden. 

 

BAKGRUND 
Sökanden har ingett ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande avseende domännamnet 
<bamix.se>. Ansökan delgavs Innehavaren med föreläggande om att inkomma med yttrande.  
Sådant yttrande har inte inkommit från Innehavarens sida.  
 
Sökanden har begärt att ansökan ska prövas enligt påskyndat förfarande för det fall att Innehavaren 
inte avger svar på ansökan. .SE har därför utsett Jonas Gulliksson till tvistlösare att avgöra ärendet 
enligt reglerna om påskyndat förfarande. 
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Sökanden har i sin ansökan anfört i huvudsak följande. 
 
Sökanden innehar det svenska registrerade varumärket BAMIX med registreringsdatum den 
11 november 1960 och gemenskapsvarumärket BAMIX med registreringsdatum den 6 
februari 2008.  
 
Innehavaren innehar ingen firma- eller varumärkesregistrering innehållandes BAMIX och är 
inte heller känd under beteckningen BAMIX. Innehavaren använder domännamnet 
<bamix.se> i syfte att vilseleda konsumenter och marknadsföra konkurrerande varumärken 
och återförsäljare. 
 
Innehavaren använder domännamnet i ond tro. Domännamnet registrerades efter Sökandens 
varumärkens registreringsdatum och Innehavaren känner till Sökandens varumärke eftersom 
det föreligger hänvisningar till Sökandens produkter och varumärke på Innehavarens 
webbsida.  

YRKANDEN 

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

 

TVISTLÖSARENS SKÄL I KORTHET 
 
Sökanden har visat sig inneha en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1 
och som är identisk 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 .SE:s vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Jonas Gulliksson 


