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Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) 

Påskyndat förfarande 
BESLUT     ÄRENDENUMMER 
2014-01-07     729 PF 

 
 

 

SÖKANDE 
Coop Marknad AB   (org-nr 556044-0397) 
171 88  Solna 

Ombud: 
Dipcon AB 
Skeppsbron 26 
111 30  Stockholm 

DOMÄNNAMNSINNEHAVARE 
Bahnhofsgaststaette   (org-nr [SC]054450) 
Att: Karl N 
Bahnhofstr 9 
38489 Beetzendorf 
Tyskland 
 
 

SAKEN 
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <medmerabank.se>. 
 
 
 

BESLUT 
Sökandens begäran om överföring av domännamnet <medmerabank.se> till Coop Marknad AB, 
lämnas utan bifall. 
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BAKGRUND 
Sökanden, Coop Marknad AB, är ett bolag ingående i Kooperativa Förbundet KF Ek.För. (KF-
koncernen). 
 
Det omtvistade domännamnet <medmerabank.se> registrerades av Domännamnsinnehavaren 
2010-03-31. Genom ansökan 27 november 2013 har Sökanden ansökt om alternativt tvistlösnings-
förfarande. 
 
Ansökan har delgivits Innehavaren, som dock inte inkommit med svaromål. 
 
Genom sedvanlig ärendefördelning har undertecknad utsetts till tvistlösare. Då ansökan inte 
besvarats av Innehavaren, skall ärendet, på Sökandens begäran, avgöras enligt reglerna för 
Påskyndat Förfarande. 
 

YRKANDEN 
Sökanden yrkar att domännamnet <medmerabank.se> skall överföras till Coop Marknad AB. 
Innehavaren har inte avhörts. 
 
 

TVISTLÖSARENS SKÄL I KORTHET 
Sökanden har inte visat – eller ens påstått – sig vara innehavare av en sådan rätt som avses i 
.SE:s Registreringsvillkor punkt 7.2.1 och som det omtvistade domännamnet liknar. Att det, 
på sätt Sökanden anfört, inom KF-koncernen finns andra juridiska personer – däribland 
MedMera Bank AB – som må inneha sådan rättighet, kan inte utan vidare läggas till grund för 
yrkad överföring av domännamnet till Sökanden. 
 
Sökanden har sålunda inte visat sig inneha en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren 
punkt 7.2.1 vilken domännamnet liknar. Sökandens yrkade överföring av domännamnet 
<medmerabank.se> skall därmed lämnas utan bifall redan på denna grund. 
 
 
 
På .SE vägnar 
 
Thomas Carlén-Wendels 
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