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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)  

Påskyndat förfarande 
BESLUT      ÄRENDENUMMER 
2014-01-07     726 PF 

 
 

SÖKANDE 
BML Group Ltd, C34836 

G.B. Buildings,  

Watar Street, Ta´Xbiex  

Malta 

 
Ombud: 
Domain and Intellectual Property Consultants, Dipcon AB 

Att: Love S 

Skeppsbron 26 

111 30 Stockholm 

 

INNEHAVARE 
Rickard H 

SAKEN  
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <eurocasinos.se>. 
 
 
 

BESLUT 
 
Domännamnet eurocasinos.se skall överföras till BML Group Ltd. 
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BAKGRUND 
BML Group Ltd (Sökanden) bedriver en verksamhet som omfattar bl.a. anordnande av poker 
och andra hasardspel via internet. Bolaget är innehavare av EU-varumärket EUROCASINO, 
registrerat under nr 011381753 efter en ansökan den 28 november 2012. 
 
Rickard H (Innehavaren) är innehavare av domännamnet eurocasinos.se, registrerat den 16 
september 2013. 

YRKANDEN M.M. 
 
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 Innehavaren registrerade 
domännamnet eurocasinos.se liknar bolagets registrerade varumärke bestående av 
märkesordet EUROCASINO samt att Innehavaren 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 är marknadsledande inom sin bransch i Norden och är registrerad på OMX Nordic 
Stock Exchange i Stockholm. Företaget är specialiserat på internetspel och har idag över 1000 
anställda. Sökanden har och bedriver verksamhet på domänen eurocasino.com, med källkod 
från den 20 maj 2013. Sökanden använde därför sitt kännetecken långt innan dess att 
domänen eurocasinos.se registrerades den 16 september 2013. 
 
Så snart Sökanden fick kännedom om registreringen av det omtvistade domännamnet 
eurocasinos.se påbörjades arbetet med att söka en lösning. Ett varningsbrev skickades till 
2013-10-09 i vilket Sökandens rättigheter klargjordes och en överföring av eurocasinos.se 
krävdes. 
 
Innehavarens webbplats innehåller text om hur man går till väga vid spel på casino i Europa. 
Webbplatsen innehöll tidigare även en länk till www.jackpotcitycasino.com som drivs av 
Digitalmedia Ltd, en av Sökandens konkurrenter. Efter det att varningsbrevet skickats ut till 
Innehavaren togs denna länk bort. Att länken togs bort efter att varningsbrevet skickats tyder 
på att Innehavaren var medveten om Sökandes verksamhet. 
 
Det finns inget som har framkommit som stöder att Motparten skulle ha någon rätt eller något 
berättigat intresse till domännamnet eurocasinos.se. Vidare finns det inget som visar att 
domännamnet skulle vara allmänt känt för Motparten eller att denne skulle ha förvärvat någon 
ensamrätt till den benämning som utgör namnet. 
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TVISTLÖSARENS SKÄL I KORTHET 
 
Sökanden är innehavare av EU-varumärket EUROCASINO som utgör en sådan rättighet som 
avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1. Domännamnet eurocasinos.se liknar Sökandens 
varumärke EUROCASINO.

Med hänsyn till vad som kommit fram om bl.a. Sökandens verksamhet och ställning på 
marknaden, borde Innehavaren vid registreringen av domännamnet ha haft kännedom om att 
Sökanden använde kännetecknet EUROCASINO. Vid dessa förhållanden måste Innehavaren 
anses ha låtit registrera domännamnet i ond tro (jfr EU-domstolens dom i mål C-529/07, 
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG).

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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