Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)
Påskyndat förfarande
BESLUT
2014-08-22

ÄRENDENUMMER
774 PF

SÖKANDE
Synthon Holding B.V. (org.nr 10144473)
Microweg 22, NL-6545
CM Nijmegen
Nederländerna
Ombud:
Groth & Co KB
Att: Camilla H
Birger Jarlsgatan 57B
102 32 Stockholm
INNEHAVARE

Alfa-Synthon AB (fd Biosynth Svenska AB) (org.nr 556636-5838)
Att: Masoud K
Magistratsvägen 10
226 43 Lund
SAKEN
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <synthon.se>.

BESLUT
Domännamnet <synthon.se> ska överföras till Sökanden.

BAKGRUND
Synthon Holding B.V., Sökanden, är innehavare av gemenskapsvarumärket SYNTHON (ord),
registrerat den 13 oktober 2005 med registreringsnummer 001849918 för farmaceutiska
produkter i klass 5, men med prioritet från den 12 september 2000.
Det omtvistade domännamnet <synthon.se> registrerades den 17 april 2009.
Sökanden har ansökt om alternativt tvistlösningsförfarande och begärt att ansökan ska prövas
av en tvistlösare enligt påskyndat förfarande.
Sökandens ansökan har översänts till Alfa-Synthon AB (fd Biosynth Svenska AB),
Innehavaren, som getts tillfälle att inkomma med svar. Innehavaren har inte besvarat ansökan.
Jonas Gulliksson har utsetts till Tvistlösare i ärendet.
YRKANDEN
Sökanden har yrkat att domännamnet <synthon.se> ska överföras 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 har gjort sannolikt att domännamnet registrerats och använts i ond tro.
Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren
har icke framkommit i ärendet.
Med hänsyn till att Innehavaren har firman Alfa-Synthon AB registrerad hos Bolagsverket
och med beaktande av att ansökan inte har besvarats får Tvistlösaren särskilt tillägga följande.
Bolagsverket har beslutat om en registrering av firman Alfa-Synthon AB, trots firmans
bransch- och varuslagslikhet med varumärket SYNTHON. Beslutet om registrering torde tyda
på att Bolagsverket har funnit att de båda rättigheterna till viss del skiljer sig åt. Förfarandet
härom är dock utan nämnvärd betydelse i aktuellt sammanhang då domännamnet är identiskt
med Sökandens varumärke. Lägg därtill att Sökandens varumärke är den först registrerade
rättigheten, varför den har företrädare. Mot bakgrund av ovanstående och med beaktande av
vad som i övrigt har framkommit finner Tvistlösaren att det i ärendet inte har framkommit
omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnet för Innehavaren.
På .SE:s vägnar

Jonas Gulliksson

