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Sökande
Cocoin AB (org.nr 556808-3132)
Fredriksdalsgatan 22
120 32 Stockholm

Innehavare
Domain Brokers AB (org.no 556118-0687)
Box 5020
20071 malmö

Saken

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <cocoin.se>.

Beslut

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

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

Bakgrund

Domännamnet som är föremål för tvistlösning registrerades av Innehavaren den 25 februari
2016. Den 25 januari 2017 lämnade Sökanden, Cocoin AB, in ansökan om alternativ tvistlösning
till IIS (Stiftelsen för internetinfrastruktur). Sökanden har begärt att ansökan ska prövas av en
tvistlösare och IIS har därefter utsett Bengt Eliasson till tvistlösare.
Innehavaren har i ett bemötande den 27 februari 2017 bestridit Sökandens yrkande om
överföring av domännamnen. Ansökan om tvistlösning överlämnades till tvistlösaren för
avgörande den 28 februari 2017 med en frist för beslut till den 30 mars 2017.

Yrkanden

Sökanden har yrkat att domännamnet <cocoin.se> ska överföras till Sökanden.
Innehavaren har bestritt bifall till ansökan.

Parterna har anfört

Sökanden
Till stöd för sin ansökan har Sökanden åberopat sin registrerade firma Cocoin AB, registrerad
den 12 maj 2010 samt varumärkesregistrering nr 410018 avseende ordmärket COCOIN,
registrerat den 19 mars 2010. Båda kännetecknen är identiska med domännamnet.
Innehavarens egentliga verksamhet verkar vara inriktad på att köpa upp och sälja tillbaka
domännamn där den tidigare innehavaren missat förnyelsen. Några stickprov bland domäner
som Innehavaren registrerat under 2016 visar också att det inte bedrivs någon verksamhet på
dessa domäner. Det bedrivs ingen verksamhet på det omtvistade domännamnet, som uppges
vara till salu. Dessa omständigheter styrker enligt Sökanden att Innehavaren registrerat
domännamnet i ond tro.
Det föreligger ingen rätt eller berättigat intressse till domännamnet för Innehavaren, vars
verksamhet verkar vara inriktad enbart på att förvärva domännamn där den tidigare innehavaren
missat förnyelsen i förhoppning att kunna sälja tillbaka domännamnet till ett högt pris. Det bedrivs
ingen verksamhet på domänadressen <cocoin.se> och Innhavaren har inte något kännetecken
som innebär att de har någon rätt till domännamnet. Innehavaren bedriver inte heller någon
annan verksamhet som skulle berättiga något intresse till domännamnet.

Innehavaren
Domännamnet <cocoin.se> registrerades när det frisläppts för nyregistrering efter utebliven
förnyelse av Innehavaren.Vår verksamhet är visserligen inriktad på att handla med domännamn,
men inte för att ”sälja tillbaka till högt pris”, som Sökanden gör gällande. Vi inriktar oss inte på
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specifika företag eller varumärkesinnehavare utan på generiska uttryck och andra domännamn
med ett brett användningsområde.
När domännamnet registrerades kände vi inte till Sökandens verksamhet och det kan inte vara
rimligt att begära att vi skulle känna till en verksamhet där hemsidan varit deaktiverad i mer än 60
dagar. Av Sökandens senaste årsredovisning framgår också att verksamheten varit vilande i flera
år för att 2015 redovisa en begränsad omsättning. Det finns inte heller något som tyder på att
Sökanden investerat i marknadsföring för att skapa kännedom om företaget.Vi har således inte
registrerat domännamnet i ond tro.
Idag har vi 161 domännamn som innehåller ordet ”coin” och vårt intresse för just detta
domännamn är kopplat till att begreppet ”co coin” är ett uttryck för samarbete mellan olika coins,
t.e.x. mellan Bitcoin och Namecoin. Cocoin är dessutom namnet på en smaksatt vodka.
På vår hemsida görs det ingen åtskillnad mellan domännamn vi registrerat för eget bruk och de
domännamn som är till försäljning. Det kommer alltid upp en ”till salu” ruta när man surfar på
något av våra domännamn.
Sökanden har inte kontaktat oss innan ATF-förfarandet inleddes och vi har följaktligen aldrig
lämnat någon prisuppgift till Sökanden, som därför inte kan veta om domännamnet är till
försäljning.
Med beaktande av att domännamnet innehåller ordet ”coin”, som kan användas för flera
samarbets- och användningsområden, har vi även ett berättigat intresse till domännamnet.

Tvistlösarens skäl

Enligt Registreringsvillkoren för registrering av domännamn under toppdomänen ”.SE” tillämpas
principen ”först till kvarn”, innebärande att ansökningar om tilldelning prövas i den ordning de förs
in i .SE:s register.
Ett domännamn får enligt Registreringsvillkoren gällande för Toppdomänen .SE, punkt 7.2,
avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om domännamnet är
identiskt med eller liknar ett varukännetecken, - ett näringskännetecken, - ett släktnamn, konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden) – en titel på annans
skyddade litterära eller konstnärliga verk – ett namn som skyddas genom förordningen om vissa
officiella beteckningar (1976:100), en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som
skyddas genom Rådets förordning (EG) 510/2006 eller en geografisk beteckning som skyddas
genom Rådets förordning (EG) 110/2008 vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som
begärt tvistlösningen kan visa rätt, och domännamnet registrerats eller använts i ond tro och
Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.
Identiskt eller liknande kännetecken med rättsgrund i Sverige.
Vid bedömningen av om ett varumärke är identiskt eller liknande med ett domännamn ska
bortses från ändelsen i form av beteckningen för toppdomänen .se i domännamnet. Sökanden
har visat att han är innehavare av ett med domännamnet < cocoin.se> identiskt
näringskännetecken i form av fiman Cocoin AB samt har nyttjanderätt till varumärket COCOIN
genom en överenskommelse med den registrerade innehavaren, Marcus Salomonsson.
Ond tro eller berättigat intresse till domännamnet
Av utredningen framgår att Innehavaren registrerade domännamnet <cocoin.se> i februari 2016
efter att domänamnet frisläppts på grund av avregistrering efter utebliven förnyelse. Vidare
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framgår att Innehavaren inte hade någon kännedom om Sökandens verksamhet vid
registreringstillfället. Innehavarens registrering av domännamnet kan därmed inte anses ha skett i
ond tro. Sökanden har inte heller kontaktat Innehavaren innan ATF-förfarandet inleddes varför
Innehavarens användning av domännamnet inte kan anses ha skett i ond tro.
Innehavaren har inte visat att de innehar någon gällande rätt som liknar domännamnet eller
påvisat några andra omständigheter som kan anses ligga till grund för ett berättigat intresse till
domännamnet.
Vid en helhetsbedömning av omständigheterna i detta ärende kan konstateras att Sökanden har
en gällande rätt som är identisk med domännamnet, men Innehavaren kan inte anses ha
registrerat eller använt domännamnet i ond tro. På grund härav ska ansökan om överföring av
domännamnet lämnas utan bifall.

På IIS vägnar

………………………………
Bengt Eliasson
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