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Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <healthybusiness.se>.

Beslut
Sökandens begäran om överföring av domännamnet <healthybusiness.se> lämnas utan bifall.

Bakgrund

Internetstiftelsen i Sverige. Box 7399, 103 91 Stockholm. Tel 08 452 35 00. Org.nr 802405-0190. iis.se

Sökanden är ett svenskt försäkringsbolag som arbetar inom bland annat området hälsa och
personriskförsäkring och har funnits sedan år 1996. Sedan år 2012 är Sökanden medarrangör till
seminarierna ”Healthy Business” som riktar sig till HR-direktörer och företagsledare. Sedan den
18 juni 2012 är Sökanden innehavare till domänen <healthybusiness.nu> som används som
plattform för seminarierna. Sökanden är även innehavare av det svenska varumärket
HEALTHY BUSINESS (reg. nr. 513511) med ansökningsdag 14 augusti 2014. Varumärket
omfattar varor och tjänster i klasserna 9, 16 och 35.
Sökanden har den 16 maj 2016 ansökt om tvistlösning för domännamnet <healthybusiness.se>.
Sökanden har begärt att ansökan ska prövas av en tvistlösare samt att ansökan ska prövas enligt
Påskyndat förfarande vid uteblivet svar från Innehavaren.
Innehavaren har beretts tillfälle att svara på ansökan, men har inte inkommit med något svar.
Peter Hedberg har utsetts till tvistlösare.

Yrkanden
Sökanden har yrkat att domänen <healthybusiness.se> överförs 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 är innehavare av det registrerade varumärket HEALTHY BUSINESS vilket avser varor
och tjänster i klasserna 9, 16 och 35 som inte hänför sig till hälsa eller seminarieverksamhet.
Sökanden har anfört att kännetecknet liksom domännamnet <healthybusiness.nu> är etablerade
för seminarierna som Sökanden arrangerar under benämningen Healthy Business. Till stöd för
detta har Sökanden givit in utdrag från Sökandens hemsida där Sökanden själv beskriver sin
verksamhet.
Till grund för att Innehavaren ska ha registrerat och använt domänen i ond tro har Sökanden anfört
att Innehavaren använder Domänen för information om företagshälsa. Det har dock inte förts någon
ytterligare bevisning för att styrka detta.
Den språkliga innebörden av HEALTHY BUSINESS, där engelskans healthy betyder hälsosam,
frisk, sund eller liknande, och business betyder företag, får anses utgöra en beskrivande
benämning för en tjänst avseende företagshälsa eller hälsa relaterat till företag.
Sökanden har inte visat att HEALTHY BUSINESS etablerats som ett kännetecken för Sökanden
och har inte heller gjort sannolikt att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro.
Tvistlösaren saknar därför anledning att uttala sig om Innehavarens rätt eller berättigade intresse
till domännamnet.

På IIS vägnar

………………………………
Peter Hedberg
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