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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)  

Påskyndat förfarande 

Beslut      Ärendenummer 

2017-04-21     981 PF 

Sökande 

Ovako AB, 556813-5338 

Box 1721, 

111 87 Stockholm 

  

Ombud: 

Jonas H 

Otmore AB 

Box 100253 

261 44 Landskrona 

Innehavare 

Ruukki Holding AB, 556259-5651 

Kristinebergsvägen 13 

302 41 Halmstad 

Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <cromax.se>. 

 

 

 

Beslut 

Domännamnet <cromax.se> skall överföras till Ovako AB. 
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Bakgrund 

Ovako AB (Sökanden) bedriver en verksamhet som består i bl a direkt eller indirekt tillverkning 

och försäljning av stålprodukter. Bolaget är moderbolag till Ovako Cromax AB, Inc., som är 

innehavare av det svenska nationella varumärket CROMAX (reg nr 153151), registrerat för 

”obearbetade och delvis bearbetade oädla metaller och deras legeringar” m m, efter ansökan 

ingiven den 27 maj 1975. 

Domännamndet <cromax.se> är registrerat för Ruukka Holding Upplands Väsby AB, 556426-

5964.  

Ruukka Holding Upplands Väsby AB är upplöst genom fusion den 27 augusti 2007 och har 

uppgått i Ruukki Holding Aktiebolag, 556259-5651. Ruukki Holding Aktiebolag får härigenom 

anses ha övertagit det förstnämnda bolagets rätt till domnnamnet och får därför i detta ärende 

betraktas som innehavare av domännamnet (Innehavaren). 

 

Yrkanden m m 

Sökanden har yrkat att domännamnet skall överföras till bolaget. 

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

Sökanden har till grund för sitt yrkande åberopat, som det får förstås, att domännamnet 

<cromax.se> är identiskt med varumärket CROMAX samt att Innehavaren har låtit registrera 

domännamnet i ond tro, att denne använt domännamnet i ond tro och att denne inte har vare sig 

någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet. 

Sökanden har vidare åberopat att bolaget av Ovako Cromax AB övertagit dess rätt att begära 

överföring av domännamnet <cromax.se>. 

 

Tvistlösarens skäl i korthet 

Av utredningen framgår att Ovako Cromax AB är innehavare av bl.a. det svenska nationella 

varumäket i CROMAX, som är en sådan rätt som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.1. Vidare 

framgår att Sökaden har övertagit den rätt som Ovako Cromax AB har att begära överföring av 

domännamnet.  

Det för Innehavarens registrerade domännamnet <cromax.se> är i känneteckensrättslig mening 

identiskt med varumärket CROMAX. Av utredningen framgår att Innehavaren har använt 

domännamnet på ett sätt som får anses utgöra användning i ond tro enligt Registreringsvillkoren 

punkt 7.1, i ond tro. Omständigheter till stöd för en rätt till eller ett berättigat intresse av 

domännamnet för Innehavaren, har inte framkommit i ärendet. 

Vid denna bedömning skall domännamnet <cromax.se> överföras till Sökanden. 

 

På IIS vägnar 

 

 

Per Carlson 


