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Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <finanziera.se>.

BESLUT
Sökandens yrkande om överföring av domännamnet <finanziera.se> lämnas utan bifall.
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BAKGRUND
G-Rex (”Innehavaren”) är sedan 11 mars 2014 innehavare av domännamnet <finanziera.se>
genom registrering.
Retail Finance (”Sökanden”) ingav ansökningar om tvistlösning den 27 april 2015 och har
betalat erforderlig avgift samt begärt att ärendena ska avgöras av en tvistlösare.
Den 28 maj 2015 lämnades ärendet över till tvistlösaren Peter Hedberg för avgörande.
Efter att ärendet överlämnats till tvistlösaren har båda parter inkommit med kompletterande
yttranden och tvistlösaren har utsträckt tiden för beslut till den 3 juli 2015.
YRKANDEN
Sökanden har yrkat att domännamnet <finanziera.se> ska överföras till bolaget.
Innehavaren har bestridit yrkandet.
PARTERNA HAR ANFÖRT
Sökanden
Sökandebolaget ägs sedan december 2010 av bl.a. ICA-handlarnas Förbund (56,2%) och GRex (43,5 %). Bolaget är ett finansbolag som är verksamt inom detalj- och dagligvaruhandeln
i Sverige såväl som i andra nordiska länder. Greger P är grundare till sökandebolaget och var
fram till den 13 februari 2015 bolagets verkställande direktör och medlem av styrelsen. Efter
sagda tid avslutades hans anställning hos bolaget. Greger P äger samtliga aktier i G-Rex.
Sökanden inledde arbetet med en plan för sin marknadsföring under 2014. Marknadsföringsbyrån Seventy Agency anlitades för att utarbeta ett marknadsföringskoncept för
verksamheten. Ur samarbetet utvecklades varumärket ”Finanziera”. Då förslaget kom från
Greger P tillfrågades han om det var ledigt och svaret var jakande. Greger P fick i uppgift av
styrelsen att registrera bifirman ”Finanziera Europe” och domännamnet <finanziera.se>.
Efter att Greger P avslutat sin anställning hos Sökanden upptäcktes att domännamnet är
registrerat med G-Rex som innehavare. Det är oklart för Sökanden när Greger P registrerade
domännamnet på sitt eget bolag. Enligt domänhistoriken ska Greger P ha vidtagit
omregistreringsåtgärder den 14 februari 2015. Greger P har via ombud erbjudit Sökanden att
köpa tillbaka hemsidan/domännamnet. Sökanden anser att det är uppenbart att Greger P har
handlat i ond tro vad gäller registreringen alternativt omregistreringen när han lagt den i sitt
eget bolag utan tillstånd eller medgivande från Sökanden eller dess styrelse.
Sökanden har polisanmält Greger P då bolaget anser att Greger P i egenskap av verkställande
direktör ska ha agerat mot bolagets intressen.
Innehavaren
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Greger P är även ägare av bolaget Swedish Domains AB som erbjuder tjänster som webhotell
och är ackrediterad s.k. registrar hos ICANN och Stiftelsen för internetinfrastruktur.
Innehavaren och Swedish Domains äger ett stort antal domännamn inom ramen för sin
verksamhet. Den 11 mars 2014 registrerade Innehavaren domännamnet <finanziera.se> som
en del av sin verksamhet.
Greger P väckte frågan om namnbyte i Retail Finances styrelse den 20 mars 2014. Det var han
som föreslog namnet ”Finanziera”. Domännamnet registrerades således innan namnet
”Finanziera” hade diskuterats i styrelsen. Styrelsen fattade beslut om namnet den 20 maj
2014. Greger P har aldrig fått något uppdrag att registrera domännamnet, utan Sökanden var
informerat om att den redan var registrerad med G-Rex som innehavare. I februari 2015
skedde förnyelse och ingen annan åtgärd.
Seventy Agencys uppdrag var inte att ta fram det nya namnet utan enbart att klä det i färg och
form.
Då relationen mellan parterna inte längre är vad den har varit finns det en gemensam vilja att
upplösa parternas avtalsrelationer. Därför har Innehavaren varit öppet för en överlåtelse av
domännamnet till Sökanden, för att lösa situationen under ordnade former.
Greger P vill förtydliga att han aldrig har nåtts av någon polisanmälan.
TVISTLÖSARENS SKÄL
Vid ett alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) tillämpas .SE:s Registreringsvillkor. Dessa
villkor är på avtalsrättslig grund bindande för innehavare av ett domännamn som är kopplat
till .SE. För att ett överföringsyrkande ska bifallas krävs det, enligt punkt 7.2 i villkoren, att
det omtvistade domännamnet är identiskt med eller i vart fall liknar ett kännetecken (eller
annan i villkoren angiven rättighet) som sökanden har rätt till i Sverige. Därutöver krävs det
att domännamnet registrerats eller använts i ond tro samt att domännamnsinnehavaren inte
själv har en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. För att ett domännamn ska
överföras till sökanden krävs alltså att alla tre villkoren är uppfyllda.
Sökandens firma, Finanziera Europe, liknar domännamnet som är föremål för denna tvist till
sådan grad att det första rekvisitet ska anses vara uppfyllt.
Nästa fråga gäller Innehavarens onda tro vad gäller registrering och innehav av domännamnet.
Domännamnet registrerades den 11 mars 2014 vilket var innan det uppkommit någon rätt till
namnet för Sökanden. Även om ond tro ändå kan föreligga i denna situation anser inte
tvistlösaren att detta är visat.
Vidare är fråga om ond tro uppkommit efter att registreringen skett och parterna är djupt
oense om vad som överenskommits. Tvistlösaren erinrar parterna om att detta är ett alternativt
tvistlösningsförfarande som är tänkt att lösa enklare tvister till en rimlig kostnad. Förfarandet
är dessutom endast skriftligt. De närmare omständigheterna kring parternas tidigare
mellanhavanden och eventuella villkor/avtal i samband med att man bestämde sig för aktuellt
namn/domännamn går inte att utreda inom ramen för detta förfarande.
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Vad parterna har anfört ger således inte tillräckligt underlag för att ta ställning till vilken av
parterna som skall vara rättmätig innehavare av det omtvistade domännamnet.
Se även ATF-beslut nr. 493 <doktorn-co.se> och nr. 838 <mmlogistics.se>.
Mot bakgrund av ovanstående skall Sökandens ansökan om överföring av domännamnet
lämnas utan bifall.

På .SE:s vägnar

………………………………
Peter Hedberg
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