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Sökande 
1) Mercer Human Resource Consulting Inc 
 1166 Avenue of the Americas 
 New York, NY 10112-4498(?) 10036, USA 

2) Mercer Human Resource Consulting Ltd 
 38-40 Trinity Square 
 London  EC3N 4DJ  UK 
 
Ombud Doreen L C 
för båda: Baker Botts LLP 
 30 Rockefeller Plaza 
 New York, NY 10112-4498, USA 
 
 
Motpart 
Sven I  med enskild firma Mercer Nord  
 
 
Saken 
Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet mercer.se  
 
 
 
 
Stiftelsen för InternetInfrastruktur meddelar följande 
 
Beslut 
 
Sökandeparternas begäran om överföring av domännamnet <mercer.se> 
till dem, lämnas utan bifall. 
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Brief summary of the decision 
By analogy with section 22 of the Procedural Rules for Alternative Dispute 
Resolution for the Top Domain Name .se, the language of the proceedings and 
this decision, is Swedish, following this short summary of the decision. 

The Applicants have not demonstrated convincing evidence of any intellectual 
property right to the name Mercer in Sweden. The CTM application is merely an 
application and does not constitute a right of trademark. The Swedish company 
names William M Mercer AB and Mercer Human Resource Consulting AB do not 
give these companies – much less the Applicants – exclusive right to the name 
Mercer in itself. 

The Respondent Sven I has a private firm (“sole trader”) with the name Mercer 
Nord registered at the Swedish Companies Registration Office since April 22, 
2003, giving him a reasonable and justified interest in the domain name 
<mercer.se>. 

The Respondent claims he has had no previous knowledge of the Applicants or 
their business. He asserts he is doing business under the trade name Mercer Nord 
trading interior decoration items, specially textiles, and that the name Mercer was 
originally selected to reflect this line of business. In view of these assertions the 
Applicants have not made likely that the domain name was registered or is being 
used in bad faith. 

For each of the reasons here mentioned, the application for transferal of the 
domain name <mercer.se> shall not be granted.  
 
 
Bakgrund 
Det omstridda domännamnet <mercer.se> registrerades 2005-01-27 av Svaranden 
Sven I med enskilda firman Mercer Nord. 

Sökandeparterna har via ombud under våren 2006, såväl muntligt som skriftligt, 
sökt förvärva domännamnet från Svaranden, som dock avböjt överlåtelse. 

Den 2 juni 2006 påkallades alternativt tvistlösningsförfarande. Sökande är Mercer 
Human Resource Consulting Inc (USA). I handlingarna anges också såsom 
(med)sökande Mercer Human Resource Consulting Ltd (UK). Ansökan om 
tvistlösning har ingivits på engelska medan svaromål varit på svenska. 
 
 
Yrkande 
Sökandeparterna yrkar att domännamnet <mercer.se> skall överföras till 
”sökanden”. 

Svaranden bestrider bifall till överföringsyrkandet. 
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Parterna har anfört 
 
Mercer Human Resource Consulting Inc och 
Mercer Human Resource Consulting Ltd 
Sökandebolagen bedriver verksamhet bestående i ”employee benefits, actuarial, 
compensation communication, personal financial counseling and other key human 
resources consulting services”. Verksamheten bedrivs i ett flertal länder, 
däribland Sverige. Man har mer än 14.000 anställda i 40 länder. 

Namnet Mercer antogs 1959 och har använts i Sverige sedan i vart fall 1992. 

Genom den världsomspännande och mycket omfattande verksamheten samt 
marknadsföring, har namnet Mercer blivit mycket välkänt (”extraordinary degree 
of consumer recognition”) med stor goodwill (”immense goodwill / tremendous 
goodwill”) i Sverige och världen. 

Sökanden Mercer Human Resource Consulting Inc (USA) är innehavare av ett 
flertal varumärkesregistreringar i USA vari namnet Mercer ingår [reg 2002–2006]. 
Sökanden Mercer Human Resource Consulting Ltd (UK) innehar en registrering 
för varumärket Mercer i Storbritannien och Nordirland [reg 2004-01-07] samt en 
motsvarande ansökan om EG-varumärke, ingiven 2005-12-09. 

Sökandeparterna har också två välkända bolag i Sverige: William M Mercer AB 
(556445-4352) och Mercer Human Resource Consulting AB (556515-9679), 
registrerade 1992-05-21 resp 2003-01-31. 

På Internet förekommer en webbplats under ett flertal domännamn innehållande 
namnet Mercer, bl a <mercer.com>, registrerat 1992. 
 

Domännamnet <mercer.se> är förväxlingsbart och identiskt med Sökandens 
märke Mercer. 
 

Svaranden har ingen rätt till namnet Mercer. Namnet är exklusivt använt av och 
förknippat med Sökandens verksamhet i Sverige och på andra håll i världen. 
Svarandens användning av domännamnet <mercer.se>, inkräktar på Sökandens 
varumärkesrättigheter. 
 

Svaranden bedriver ingen verksamhet under <mercer.se> och domännamnet är 
inte kopplat till någon webbplats. Svaranden har inte förklarat varför man 
registrerat domännamnet <mercer.se> eller redovisat något eget behov av eller 
berättigat intresse till namnet Mercer. 
 

Med hänsyn till Sökandens omfattande användning av det välkända märket 
Mercer i Sverige sedan 14 år, kan det inte råda någon tvekan om att Svaranden 
varit väl medveten om Sökandens rättigheter till namnet och att registreringen av 
domännamnet sålunda skett i ond tro och i syfte att hindra Sökanden från att 
använda sitt märke som domännamn.  
 

Sökanden har gjort upprepade försök att förvärva <mercer.se> från Svaranden 
men denne har vägrat sälja domännamnet för mindre än 15.000 USD. Erbjudandet 
om försäljning till detta pris är ytterligare bevis för Svarandens onda tro. 
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Sven I med firma Mercer Nord 
Svaranden Sven I är innehavare av den enskilds firman Mercer Nord vilken 
registrerades hos Bolagsverket 2003-04-22. Syftet var – och är – att bedriva handel 
med heminredningsartiklar. I har en bakgrund som inköpare av textil för IKEA 
och hans sambo bedriver handel med mattor (bl a från webbplatsen 
www.othree.se). Namnet ”Mercer” valdes därför att det på engelska betyder 
manufakturhandlare i tyger och är sålunda betydelsebärande för Is planerade 
verksamhet. 

Domännamnet <mercer.se> registrerades 2005-01-27 för att användas i 
verksamheten. 

Vid tidpunkterna för registrering av firma resp domännamn hade Svaranden ingen 
som hels kännedom om Sökandeparterna eller deras verksamhet. Vid firma-
registreringen anfördes inget hinder. 

Att någon webbplats under domänen <mercer.se> ännu inte kommit till stånd 
beror på tidsbrist. I är vd för Modulpac AB och detta tidskrävande uppdrag har 
medfört att han ännu inte haft möjlighet att arbeta såsom planerat med sin egen 
enskilda verksamhet. 

Svaranden har ett tydligt intresse att använda firman Mercer Nord och 
domännamnet <mercer.se> i sin verksamhet då det rör sig om textilhandel. 

Svaranden har aldrig haft för avsikt att skada eller utpressa Sökanden. Kännedom 
om deras existens erhölls först genom deras hotbrev av den 9 mars 2006. 
Svarandens verksamhet kan inte förväxlas eller förknippas med Mercer Human 
Resource Consulting. Det finns för övrigt ett flertal företag i Sverige i vars firma 
”Mercer” ingår. 
 
Sven I har vid flera tillfällen under hösten 2005 blivit uppringd av en person från 
USA som sagt sig heta Billy T och som önskat köpa <mercer.se> åt sin gode vän 
John M vilken i sin tur skulle använda domännamnet för privat hobbybruk och var 
villig att betala 100 USD. I har dock konsekvent avböjt försäljning. Vid det sista 
samtalet frågade T hur mycket I skulle ha för att sälja. Det var härvid T som själv 
frågade om I var villig att sälja för 15.000 USD. Sökandens uppgift att I skulle ha 
”refused to sell for anything less than 15.000 USD” är alltså missvisande. Vid 
samtalen med T har aldrig Sökandebolagen eller deras påstådda rättigheter till 
namnet Mercer nämnts. Än mindre har framkommit att det varit för deras räkning 
T sökt förvärva domännamnet. 
 
 
Tvistlösarens skäl 
Sökandeparterna innehar uppenbarligen ett antal firma- och varumärkes-
registreringar i USA och i Storbritannien/Nordirland vari Mercer ingår. Dessa 
registreringar skapar dock inte rättsgrund i Sverige. Mercer Human Resource 
Consulting Ltd har också en ansökan om registrering av Mercer som EG-
varumärke med giltighet i bl a Sverige. Det rör sig dock i detta fall endast om en 
ansökan – inte en gällande ensamrätt. 
Sökandeparterna uppger att de har två bolag i Sverige med firmadominanten 
Mercer, William M Mercer AB och Mercer Human Resource Consulting AB. På 
vilket sätt dessa bolag ”innehas” av Sökandeparterna förklaras dock inte. Oavsett 
hur det emellertid må förhålla sig med en eventuell koncernstruktur och koppling 



 
sid 5  (5)  

 
mellan Sökandeparterna och de nämnda svenska bolagen, kan konstateras att den 
firmarätt till namnet ”Mercer” som må tillkomma dessa svenska bolag, inte i sig 
kan åberopas som immateriell rättsgrund av Sökandebolagen. De svenska bolagen 
är inte sökande i detta tvistlösningsförfarande. 

Sökandeparternas argumentation skall eventuellt uppfattas så att de gör gällande 
att namnet Mercer åtnjuter immaterialrättsligt skydd genom inarbetning. Något 
stöd för förekomsten av sådan inarbetning har dock inte förebringats och inarbet-
ning framstår inte heller som aprioriskt sannolik. Det bör i sammanhanget noteras 
att det i Sverige finns ett antal registrerade bolag med firmor vari namnet Mercer 
ingår. Därtill är Mercer ett i Sverige förekommande släktnamn. Ordet har också, 
såsom Svaranden påpekar, en betydelse i det engelska språket. Sammantaget 
måste sålunda särskiljningsförmågan hos namnet Mercer i sig vara begränsad 
vilket talar emot ett antagande om inarbetat skydd för dominanten Mercer i 
Sökandebolagens firmor. 

Sökandeparterna har sålunda inte visat någon immaterialrättsligt grundad rätt till 
namnet Mercer i Sverige. Deras yrkande om överföring av domännamnet 
<mercer.se> skall alltså lämnas utan bifall redan av detta skäl. 
 

Svaranden har en sedan 2003-04-22 hos Bolagsverket registrerad enskild firma 
vari ingår dominanten Mercer. Firman Mercer Nord synes rättsligt välgrundad och 
torde, med hänsyn till den begränsade särskiljningsförmågan hos dominanten och 
förekomsten av flera svenska firmor med denna dominant, inte kunna anses göra 
intrång i de svenska firmorna William M Mercer AB eller Mercer Human 
Resource Consulting AB – särskilt inte med hänsyn till skillnaden i verksamhets-
områden. 

Svaranden har sålunda en firmarättsligt grundad egen rätt till namnet Mercer och 
därmed ett uppenbart berättigat intresse till domännamnet <mercer.se>. Även av 
detta skäl skall Sökandeparternas yrkande om överföring lämnas utan bifall. 
 

Sökandeparterna gör gällande att Svaranden skall antas ha registrerat sitt 
domännamn i ond tro. Något övertygande stöd för denna ståndpunkt har dock inte 
redovisats. Tvärtom framstår Svarandens uppgift att han tidigare inte känt till 
Svarandeparterna eller deras verksamhet liksom hans uppgivna skäl för valet av 
namnet Mercer i firma och domännamn, såsom trovärdiga. Avsaknaden av visad 
eller sannolik ond tro utgör i sig ytterligare skäl att lämna Sökandeparternas 
yrkande om överföring utan bifall. 
 
Av anförda skäl skall Sökandeparternas begäran om överföring av domännamnet 
<mercer.se> lämnas utan bifall. 
 
 

På Stiftelsen för InternetInfrastrukturs vägnar 
 
 
 
Thomas Carlén-Wendels 
 


