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SÖKANDE
Ejes Chokladfabrik Aktiebolag, 556342-8696
Erik Dahlbergsgatan 25
115 32 Stockholm
Ombud:
Red Yellow Lab AB
Box 2042
103 11 Stockholm

INNEHAVARE
Name Navigation AB, 556678-3485
Box 55621
102 14 Stockholm

SAKEN
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <ejes.se>.

BESLUT
Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <ejes.se> lämnas utan bifall.

Bakgrund
Ejes Chokladfabrik AB (Sökanden) registrerades 1989 och bedriver enligt sin verksamhetsbeskrivning ”chokladtillverkning och försäljning i anslutning därtill” samt idkar därmed
förenlig verksamhet.
Name Navigation (Innehavaren) är sedan den 28 november 2005 innehavare av domännamnet
<ejes.se>.
YRKANDEN
Sökanden har yrkat att domännamnet <ejes.se> skall överföras till bolaget.
Innehavaren har bestritt yrkandet om överföring.
PARTERNA HAR ANFÖRT
Grunder
Sökanden har till grund för sitt yrkande åberopat, som det får förstås, att det för Innehavaren
registrerade domännamnet <ejes.se> liknar bolagets registrerade firma Ejes Chokladfabrik
Aktiebolag samt att Innehavaren har låtit registrera och har använt namnet i ond tro och att
denne har inte har vare sig någon rätt till eller något berättigat intresse av domännamnet.
Innehavaren har, som det får förstås, bestritt såväl att domännamnet liknar Sökandens
registrerade firma som att bolaget låtit registrera eller har använt domännamnet i ond tro och
som att det skulle sakna berättigat intresse till domännamnet.
Utveckling av grunderna
Parterna har till utveckling av sina grunder anfört i huvudsak följande.
Sökanden
Sökanden har tillverkat och sålt choklad i Stockholm sedan 1923 och är ”än i dag” en
registrerad firma. 1990 blev Sökanden även kunglig hovleverantör ”utanför Stockholm”.
Innehavaren ”idag” vill uppenbarligen sälja domännamnet vidare och har ingen användning
av det.
Dessutom är det intrång på firmanamnet. På webbplatsen www.ejes.se har vid ett tillfälle,
under rubriken ”Relaterade sökningar” visats beteckningen ”Choklad” i form av en länk,
vilket framgår av en i ärendet åberopad skärmdump.

Innehavaren
Innehavaren förvaltar en av Sveriges största portföljer av domännamn och är en strategisk
partner till Google och Eniro, då båda dessa visar sina sponsrade länkar på merparten av
Innehavarens domäner. Innehavaren registrerade domännamnet <ejes.se> den 28 november
2005 för att använda det i sin verksamhet.
Domännamnet registrerades för att det är betydelsebärande. Eje är ett tämligen vanligt
förekommande namn i Sverige. Genom Hitta.se får man 614 träffar vid en sökning på
privatpersoner med förnamnet Eje. Vidare finns det minst 16 bolag som använder ”Ejes” i sin
verksamhet.
Innehavaren har aldrig, fram till den 14 januari 2013, då Innehavaren blev meddelad om
”ATF:en”, hört talas om Sökanden. Sökanden verkar bedriva en mindre verksamhet och är
inte känd för någon bredare allmänhet.
Innehållet på webbplatsen www.ejes.se har aldrig innehållit annonser till företag som
konkurrerar med Sökanden eller annat som kan vilseleda besökare. Den av Sökanden
åberopade skärmdumpen innehåller för övrigt annonser för ”mätdosor”, ”lås”, ”avfallskvarn”
och ”energideklaration”.
Sökandens påstående om att Innehavaren vill sälja domännamnet vidare saknar grund och är
inte sant.
TVISTLÖSARENS SKÄL
Ett domännamn skall enligt 7.2 i registreringsvillkoren, gällande för toppdomänen
.SE, överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet, om
1. domännamnet är identiskt med eller liknar bl.a. ett näringskännetecken med rättsgrund i
Sverige till vilket den som begärt tvistlösningsförfarandet kan visa rätt,
2. domännamnet registrerats eller använts i ond tro, och
3. innehavaren av domännamnet saknar rätt eller berättigat intresse till domännamnet.
Inledningsvis kan konstateras att Sökandens firma Ejes Chokladfabrik Aktiebolag sedan 1989
är registrerad och därmed skyddad som näringskännetecken. Sökanden, som inte förebringat
någon bevisning angående sin ställning på marknaden, har dock inte visat att bolagets firma,
eller dess firmadominant Ejes, skulle vara känd.
Vidare kan konstateras, att domännamnet <ejes.se> i känneteckensrättslig mening liknar
Sökandens registrerade firma Ejes Chokladfabrik Aktiebolag.
Annat är dock inte visat, än att Innehavaren, så som bolaget vitsordat, fick kännedom om
Sökandens firma i samband med detta tvistlösningsförfarande.
Det är således inte visat, att Innehavaren vid sin registrering av domännamnet kände till
Sökandens firma eller, än mindre, att Innehavaren lät registrera domännamnet för att sälja det
till Sökanden.

Inte heller är visat, att Innehavaren använt domännamnet i ond tro; en slutsats som följer
redan av det förhållandet att det inte framgår när den i målet åberopade s.k. skärmdumpen
skapats.
Redan på grund av det anförda skall yrkandet om överföring av domännamnet lämnas utan
bifall.

På .SE:s vägnar

Per Carlson

