Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)
Påskyndat förfarande
BESLUT
2015-01-11

ÄRENDENUMMER
796 PF

SÖKANDE:
Svea Exchange AB (org nr 556710-5878)
Box 12
121 51 Stockholm
OMBUD:
Groth & Co KB
Att: Mats L
Box 6107
102 32 Stockholm
INNEHAVARE:
24Guld i Sverige AB (org nr 556785-1935)
Box 3060
16903 Solna
SAKEN
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <svea-exchange.se>.

BESLUT
Domännamnet <svea-exchange.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND
Sökandens ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande har delgivits Innehavaren av
domännamnet <svea-exchange.se> med föreläggande att inkomma till .SE med yttrande,
vilket inte har efterkommits.
Sökanden begärde i sin ansökan att ärendet, vid avsaknad av yttrande från Innehavaren, skulle
prövas i ett s.k. påskyndat förfarande. .SE har utsett Gunnar Karnell att såsom tvistlösare
avgöra ärendet enligt reglerna för ett sådant förfarande.
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Sökanden innehar sedan mars 2014 den registrerade firman SVEA EXCHANGE AB samt det
dessförinnan registrerade ordmärket SVEA såsom reg. svenskt varumärke och tre
gemenskapsvarumärken samt två svenska reg. varumärken EXCHANGE FINANS.
Innehavaren av det omtvistade domännamnet <svea-exchange.se> registrerade detta den 20
mars 2014, samma dag som Sökanden gjorde bekant att Svea Ekonomi AB hade förvärvat
Exchange Finans AB och sammanslagit dessa båda bolag under den gemensamma firman
EXCHANGE FINANS AB.
Genom beslut i ATF-ärendet 784 PF den 23 oktober 2014 fastställdes att domännamnet
<sveaexchange.se> skulle från dess innehavare, samma som i det här aktuella ärendet 796 PF,
överföras till detta senare ärendes Sökande. Domännamnet <sveaexchange.com> har beslutats
skola överföras från Innehavaren till Sökanden genom WIPO Domain Name Decision D20141476, 2014-11-03.
YRKANDEN
Sökanden har yrkat att domännamnet <svea-exchange.se> ska överföras till Sökanden.

TVISTLÖSARENS SKÄL I KORTHET

Sökanden har visat sig inneha rättigheter som avses i Registreringsvillkoren punkt 7.2.1 och
som är identiska med eller liknar det omtvistade domännamnet <svea-exchange.se>.
Sökanden gjort sannolikt att domännamnet har registrerats 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

……………………………………………………………
Gunnar Karnell
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