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Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ateaslogistic.se>.

Beslut
Domännamnet <ateaslogistic.se> ska överföras till Sökanden, Atea Sverige AB

Bakgrund
Sökanden är ett svenskt aktiebolag, med Atea Sverige AB som registrerad firma sedan 1992, och
tillhandahåller tjänster kopplade till IT-infrastruktur och logistik.

Sökanden är innehavare av två EU-varumärken:
Nr 003599362 ATEA (ord), ansökt den 7 januari 2004 och registrerat den 3 augusti 2007 för
tjänster i klasserna 35, 36, 37, 38 och 42

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

Nr 011658821 ATEA (fig), ansökt den 15 mars 2013 och registrerat den 20 augusti 2013 för
tjänster i klasserna 35, 36, 37, 38 och 42
Det omtvistade domännamnet registrerades den 29 november 2015.
Den 31 augusti 2016 ingav Sökanden en Ansökan om alternativt tvistlösningsförfarande för
domännamnet <ateaslogistic.se> till IIS.
Innehavaren har inte inkommit med formellt svaromål inom föreskriven tidsfrist, enbart ett kort email till IIS den 20 september 2016, där Innehavaren meddelade att denne inte gjorde några
anspråk på det omtvistade domännamnet.
IIS utsåg den 26 september 2016 Petter Rindforth till Tvistlösare, att avgöra ärendet senast den
26 oktober 2016.
Enär Ansökan enligt Tvistlösaren uppfyller kraven i Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i toppdomänen .SE (ATF), ska Tvistlösaren fatta beslut i
tvisten. Beslutet ska grundas på Ansökan, Innehavarens informella svar, och gällande ATFregler. Förfarandespråket är svenska.
Yrkanden
Sökanden har yrkat att domännamnet <ateaslogistic.se> ska överföras till Sökanden, Atea
Sverige AB.
Innehavaren har kort bekräftat att Innehavaren godtar sådan överföring.
Parterna har anfört
Sökanden
Sökanden har 2000 anställda i Sverige och tillhandahåller tjänster kopplade till IT-infrastruktur
och logistik. På Internet bedriver Sökanden nyhetsverksamhet under bland annat domännamnen
atea.se och atealogistics.se. Sökanden har registrerat varumärkesskydd i form av EUvarumärken för ATEA som ord och i figurativ version. I Sökandens koncern ingår även ett svenskt
bolag med registrerad firma Atea Logistics AB.
Sökanden anser att det omtvistade domännamnet <ateaslogistic.se> är både visuellt och
fonetiskt förväxlingsbart med Sökandens registrerade firma och varumärken, samt påpekar att
ordet ”logistics” ingår i firman för Sökandens systerbolag.
Sökanden anför vidare att Innehavaren var i ond tro när <ateaslogistic.se> registrerades,
eftersom Sökanden hade ensamrätt till ATEA, och tilläggen ”s” och ”logistic” efter varumärket
talar för ond tro då Innehavaren medvetet försöker utnyttja en vanlig felskrivning för att leda
besökare till det omtvistade domännamnet.
Det omtvistade domännamnet har även blivit använt i ond tro, eftersom Innehavaren dels dolt
sina kontaktuppgifter, dels använt <ateaslogistic.se> för hacka sig in i Sökandens leverantörers
databas, utgett sig för att vara Sökanden och genomfört beställningar i Sökandens namn. Det
inträffade är även polisanmält.
Slutligen framhåller Sökanden att det inte har framkommit något i ärendet som talar för att
Innehavaren skulle ha någon rätt eller något berättigat intresse till det omtvistade domännamnet
<ateaslogistic.se>.
Innehavaren
Innehavaren har inte inkommit med formellt svaromål inom föreskriven tidsfrist, men meddelade
IIS via e-mail den 20 september 2016 att någon uppenbarligen använt Innehavarens identitet för
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att registrera <ateaslogistic.se>, och att Innehavaren inte gjorde något anspråk på det omtvistade
domännamnet.
Tvistlösarens skäl
Enligt ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015” ska ett
domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om
1.

Domännamnet är identiskt med eller liknar exempelvis ett varukännetecken, ett
näringskännetecken, eller en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
som har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt,
och

2.

Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

3.

Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till Domännamnet.

Kännetecken som har rättsgrund i Sverige och likhetsbedömning
Sökanden har som grund för sin talan hänvisat till Sökandens sedan 1992 registrerade firma Atea
Sverige AB, samt sedan 2007 respektive 2013 registrerade EU-varumärken ATEA (ord
respektive figur). Sökanden har vidare hänvisat till att det i Sökandens koncern ingår ett svenskt
bolag med registrerad firma Atea Logistics AB.
Det omtvistade domännamnet är <ateaslogistic.se>. Vid bedömningen om detta liknar
Sökandens närings- respektive varukännetecken ska enligt svensk och internationell praxis
bortses från den del av domännamnet som avser den svenska nationella toppdomänen (.se).
Därutöver ska vid bedömningen bortses från Sökandens associationsdel av firman, ”AB”.
Kännetecknet ATEA är den särskiljande delen av Sökandens firma, då tillägget Sverige är ett
beskrivande ord som enbart har till syfte att kommunicera geografisk tillhörighet.
Vidare består Sökandens båda varumärken av ATEA, där ordet ATEA även i den figurativa
versionen är den särskiljande och dominerande delen.
Det omtvistade domännamnet består av kännetecknet ATEA, med två tillägg som enligt
Tvistlösaren är avsedda att tydligt hänvisa till den tjänst som Innehavaren erbjuder. Tillägget av
bokstaven ”s” efter kännetecknet ATEA visar att efterföljande orddel ska förknippas med något
som just Sökanden erbjuder, med andra ord: Detta gäller Ateas tjänst och inte någon annans.
Det beskrivande ordet ”logistic” ingår som sagt - i form av ordet Logistics - som del av firman för
Sökandens systerbolag, och får därmed anses ytterligare vara avsedd att identifiera/hänvisa det
omtvistade domännamnet <ateaslogistic.se> med Sökanden, dennes firma, varumärken och
verksamhet.
Det är således Tvistlösarens uppfattning att domännamnet <ateaslogistic.se> liknar Sökandens
kännetecken, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket Sökanden kan visa rätt.

Ond tro / Rätt eller berättigat intresse
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Innehavaren har angivit att det omtvistade domännamnet <ateaslogistic.se> har registrerats av
tredje part genom att otillbörligen använda Innehavarens identitet för att dölja sin egen identitet.
Av vad som i övrigt framkommit i ärendet, baserat på Sökandens argumentation och
dokumentation, finner Tvistlösaren ingen anledning att ifrågasätta den registrerade Innehavarens
uppgifter om att registrering och användning av <ateaslogistic.se> har skett utan Innehavarens
vetskap och/eller tillstånd.
Därmed behöver inte heller frågan om ”ond tro” respektive ”rätt eller berättigat intresse” till
<ateaslogistic.se> utredas eller kommenteras vidare.
Då Innehavaren i övrigt bekräftat att Innehavaren inte gör något anspråk på <ateaslogistic.se>,
får detta tolkas som att Innehavaren godkänner att det omtvistade domännamnet överförs till
Sökanden.

På IIS vägnar

………………………………
Petter Rindforth
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