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Saken
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <leovegascasino.se>.

Beslut
Domännamnet <leovegascasino.se> ska överföras till Sökanden.

Bakgrund
Sökanden har den 14 oktober 2015 ansökt om tvistlösning för domännamnet
<leovegascasino.se>. Sökanden begär att ärendet prövas av tre tvistlösare och utser Peter
Hedberg till tvistlösare. Sökanden har inte begärt att ärendet ska prövas enligt Påskyndat

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

förfarande vid uteblivet svar från Innehavaren. Innehavaren har inte besvarat ansökan. IIS utser
Monique Wadsted och Jon Dal (ordförande) till tvistlösare.
Yrkanden
Sökanden yrkar att domännamnet ska överföras till Sökanden.
Innehavaren har inte besvarat ansökan.
Parterna har anfört

Sökanden
Sökanden har i huvudsak anfört följande.
1. Rättighet med rättsgrund i Sverige
LeoVegas Gaming Ltd. ("LeoVegas") är ett maltesiskt bolag, med registreringsnummer C59314,
grundat av två svenskar som startade verksamhet under namnet "Leovegas" redan 2011. Bolaget
registrerades den 13 februari 2013. I LeoVegas-koncernen ingår även moderbolaget LeoVegas
International Ltd, registrerat den 11 augusti 2011 och systerbolaget Leo Vegas Operational Ltd,
även det registrerat den 11 augusti 2011.
Leo Vegas verksamhet består av att tillhandahållla spel och kasino mobilt och online på
webbplatsen leovegas.com. LeoVegas anses som en ledande aktör och innovatör inom mobiloch onlinespel och kasinotjänster. LeoVegas opererar under en brittisk licens utgiven av
Gambling Commission.
Utöver Leo Vegas-koncernens olika firmanamn nämnda ovan innehar LeoVegas ett antal
varumärken och domännamn innehålllandes ordet LeoVegas, bl.a. det registrerade
gemenskapsvarumärket LEOVEGAS, reg. nr. 011663705, som gavs in den 4 mars 2013 och
registrerades den 23 juli 2013. Varumärket är skyddat bl.a. i förhålllande till "Anordnande av spel
och tävlingar; Organisering och anordnande av lotterier; Kasino, spel- och hasardspelstjänster;
Lotteritjänster; Tjänster kopplade till vadslagning; Tjänster för direktanslutna spel;
Hasardspelstjänster" i klass 41. LeoVegas har även den 23 september 2015 gett in en ansökan
om gemenskapsvarumärke avseende LEOVEGAS som ordmärke, som fortfarande är under
handläggning. Bolaget har härtill ett flertal domännamn som innehåller LeoVegas, bl.a.
leovegas.se och leovegas.nu, som båda hänvisar/leder till huvudsidan leovegas.com. Efter två
nyligen framgångsrikt genomförda alternativa tvistlösningsprocesser vid WIPO är LeoVegas
också innehavare av domännamnen leovegascasino.com och leovegascasino.net.
Sedan lanseringen av webbplatsen i januari 2012 har varumärket LEOVEGAS använts och
marknadsförts i betydande omfattning och blivit väl känt bland konsumenter i Sverige och runt om
i världen, särskilt när det gäller spel och mobila kasinotjänster. Varumärket har särskilt lyfts fram
och fått publicitet i och med att LeoVegas spel och webbplats vunnit flera priser och utmärkelser,
bl.a. for "Världens bästa mobilcasino" 2014, Årets Casino" 2013 och Sveriges bästa spelsajt.
LeoVegas har uppmärksammat att domännamnet leovegascasino.se har registrerats av Claes B.
Namnet på innehavaren står angiven som okänd vid lIS register men har kommit till LeoVegas
kännedom genom ett tidigare altemativt tvistlösningsförfarande.
Förväxlingsrisk
Domännamnet leovegascasino.se är mycket likt, nära nog identiskt, med LeoVegas registrerade
firmor och varumärket LEOVEGAS. Domännamnet består av kännetecknens dominerande
element, LEOVEGAS, med tillägget "casino". Tillägget "casino" förstärker förväxlingsrisken
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eftersom spel- och kasinoverksamhet är LeoVegas huvudverksamhet och den tjänst som
LeoVegas är mest känd för. Varumärket LEO VEGAS är dessutom skyddat i förhållande till just
kasinoverksamhet i klass 41. Vid förväxlingsbedömning kan bortses från tilläggen .se och .com,
eftersom dessa tillägg inte tillför något till särskiljningsförmågan. Mot bakgrund härav, och med
iakttagande av att LeoVegas själva bl.a. använder domänerna leovegas.com och leovegas.se för
att tillhandahålla sina tjänster, måste konstateras att det finns en stor risk for förväxling mellan
domännamnet leovegascasino.se och LeoVegas rättigheter, inbegripet en risk att LeoVegas
kunder använder domännamnet leovegascasino.se i tron om att den leder till LeoVegas
webbplats och tjänster.
2. Ond tro
Enligt LeoVegas uppfattning måste domännamnet leovegascasino.se ha registrerats och använts
i ond tro.
Med iakttagande av att varumärket LEOVEGAS är ett fiktivt kännetecken framstår det som högst
osannolikt att innehavaren Claes B skulle ha registrerat detsamma utan vetskapen om LeoVegas
verksamhet, särskilt med tillägget "casino" som är just den typ av tjänst som LeoVegas
tillhandahåller och är känd för.
LeoVegas lanserade webbplatsen leovegas.com första gången den 9 november 2011 då
LeoVegas gick ut med följande information: "Välkommen till LeoVegas! Snart öppnar Sveriges
största mobilcasino". Några månader senare startade casino- och spelverksamhet på
webbplatsen och i särskilt utvecklade mobilapplikationer.
Det omtvistade domännamnet leovegascasino.se registrerades av innehavaren Claes B den 25
januari 2012, alltså kort efter att LeoVegas gått ut med informationen och lanserat sin
mobilcasinoverksamhet.
Även om det omtvistade domännamnet registrerades drygt ett år innan LeoVegas första
varumärkesansökan gavs in, gjordes domänregistreringen efter att LeoVegas registrerat sina två
första bolag, och dessutom just vid samma tid som när LeoVegas lanserade webbplatsen
leovegas.com. Detta tyder på att innehavaren Claes B måste ha haft kännedom om LeoVegas
och dess verksamhet när han registrerade det omtvistade domännamnet. Att han skulle ha
registrerat domännamnet av en slump vid just detta tillfälle är fullständigt osannolikt. Han skall
därför anses ha registrerat domännamnet i ond tro. Ett ATF-ärende kan inte avslås på den
grunden att det åberopade varumärket är yngre än domännamnet, utan en helhetsbedömning av
samtliga omständigheter måste göras.
Såvitt LeoVegas har kunnat se är Claes B verksam på en konkurrent till LeoVegas, nämligen
Unibet. Där har han varit verksam som marknadschef mellan åren 2010-2012, och därefter som
Country Manager. Unibet är liksom LeoVegas ett bolag grundat av svenskar, registrerat på Malta.
I ljuset av att Claes B är verksam i samma bransch som LeoVegas, och att han även var det vid
tidpunkten då han registrerade det omtvistade domännamnet, framstår det som högst troligt att
han härigenom på något sätt fått kännedom om LeoVegas verksamhet - innan han registrerade
domännamnet.
Det faktum att Claes B också registrerade domännamnet leovegascasino.com vid ungefär
samma tidpunkt som det omtvistade domännamnet bekräftar att han måste ha haft en särskild
avsikt med att registrera dessa domännamn. Det ska tilläggas att han inte i något av fallen tagit
domänen i bruk och faktiskt använt den. Båda domänerna har varit parkerade i flera år.
Det framstår därför som uppenbart att innehavaren utnyttjat eller planerat att utnyttja LeoVegas
goda rykte, marknadsposition och kännetecken för att driva trafik till en egen webbsida eller för
att på annat sätt öka sina intäkter, altemativt att domännamnet har registrerats i syfte att säljas till
LeoVegas. Båda dessa agerande utgör typexempel på ond tro.
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Vid en sammantagen bedömning av samtliga ovan nämnda omständigheter är det enligt
LeoVegas mening uppenbart att innehavaren Claes B har registrerat och därefter innehaft/använt
domännamnet i ond tro.
3. Ingen rätt eller berättigat intresse
Innehavaren av domännamnet leovegascasino.se saknar egen rätt och berättigat intresse till
domännamnet. Innehavaren innehar inte, såvitt LeoVegas kan bedöma, några rättigheter med
koppling till LEOVEGAS som skulle kunna rättfärdiga registreringen och innehavet av
domännamnet. Registreringen och användningen av domännamnet leovegascasino.se har inte
godkänts av LeoVegas.
Domännamnet har såvitt LeoVegas förstår varit parkerat ända sedan det registrerades 2012.
Innehavaren har således inte tagit domänen i bruk för ett legitimt syfte, eller ens gjort några
sådana försök. Innehavaren synes alltså aldrig ha haft någon reell avsikt att använda
domännamnet för ett legitimt bruk, vilket stärker påståendet att domännamnet registrerats i ond
tro.
Med iakttagande av risken att LeoVegas kunder använder domännamnet leovegascasino.se i
tron om att den leder till LeoVegas webbplats och tjänster innebär innehavarens registrering och
framtida användning av domännamnet att varumärket LEOVEGAS riskerar att urvattnas och
skadas på sikt.
Bevisning
Sökanden har åberopat skriftlig bevising i form av bl.a. registreringsbevis, pressklipp,
skärmdumpar, utdrag från LinkedIn m.m.

Innehavaren
Innehavaren har inte besvarat ansökan.
Tvistlösarnas skäl
Enligt punkten 7.2 i ”Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se fr.o.m. 27 maj 2015” ska
ett domännamn överföras till den som begärt tvistelösningsförfarandet om följande tre rekvisit är
uppfyllda:
1. Domännamnet är identiskt med eller liknar
a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddande litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning om vissa officiella beteckningar (1976:100),
g) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning
(EG) 510/2006,
h) en geografisk beteckning som skyddas genom Rådets förordning (EG) 110/2008,
i) en geografisk beteckning eller ursprungsbeteckning som skyddas genom Rådets förordning
(EG) 1234/2007, eller
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j) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt
SFS 2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna
förkortning,
vilket 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.
Alla tre villkoren måste vara uppfyllda för att sökanden ska vinna framgång med sin talan.

1. Identiskt eller liknande kännetecken
Sökanden är innehavare av det registrerade gemenskapsvarumärket LEOVEGAS.COM (fig).
LEOVEGAS är det dominerande inslaget i såväl Sökandens registrerade varumärke som i det
omtvistade domännanmnet. Domännamnet liknar Sökandens varumärke i tillräckligt hög grad för
att Sökanden ska anses uppfylla det första villkoret.
2. Ond tro
Innehavaren registrerade domännamnet kort efter att Sökanden lanserade webbplatsen
<leovegas.com>. Innehavaren arbetade i spelbranshen vid denna tidpunkt. LEOVEGAS är inte
ett beskrivande kännetecken och det kan inte ha varit en slump att Innehavaren registrerade
domännamnet kort tid efter Sökandens lansering av sin spel- och casinotjänst. Innehavaren får
härmed anses ha registrerat domännamnet i ond tro.
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3. Rätt eller berättigat intresse
Innehavaren har registrerat domännamnet i ond tro. En sådan användning kan normalt inte
anses skapa en rätt eller ett berättigat intresse till domännamnet. Det har inte framkommit något i
ärendet som visar att Innehavaren ändå skulle ha en rätt eller berättigat intresse till
domännamnet. Innehavaren saknar härmed rätt och berättigat intresse till domännamnet.
Samtliga tre villkor är uppfyllda och dommännamnet ska överföras till Sökanden.

På IIS vägnar

………………………………
Jon Dal (Ordförande)

Tvistlösare: Jon Dal (Ordförande), Peter Hedberg, Monique Wadsted
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