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SAKEN  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet oldtimers.se 
 
 

 
.SE meddelar följande 

BESLUT 

 
Domännamnet <oldtimers.se> överförs till Sökanden, Concorp Holding B.V.  
 
 

BAKGRUND 

 
Sökanden är ett holländskt bolag som har bedrivit tillverkning och försäljning av konfektyrer 
sedan 1921. 
 
Mellan 2002 – 2004 ägde Sökanden, genom sitt svenska dotterbolag Concorp Scandinavia AB 
samtliga aktier i ett bolag Konfektyrfabriken Aroma AB, nedan kallat ”Aroma 1”. 2004 överlät 



2 

 

Stiftelsen för Internetinfrastruktur 

Box 7399, 103 91 Stockholm 

Tel 08-452 35 00  Fax 08-452 35 02, atf@iis.se 

Org. nr 802405-0190  www.iis.se 

 

 
 

Sökanden samtliga aktier i Aroma 1 till Xcaret Confectionary Holding AB (nedan kallat ”Xcaret”), 
varvid parternas fortsatta affärsförhållande reglerades genom avtal enligt vilka Aroma 1 bland annat 
hade i uppdrag att marknadsföra en lakritskonfekt OLDTIMERS, tillverkad av Sökanden. Under 
2006 upphörde samarbetet, och de ingångna avtalen sades upp. 
 
2007 förvärvade bolaget Stens Choklad, nedan kallat ”Motparten”, inkråmet i Aroma 1. I samband 
med förvärvet ändrade Motparten firma till Konfektyrfabriken Aroma AB. 
 
Sökanden är innehavare av Gemenskapsvarumärket nr 1 626 704 OLDTIMERS (ord) för 
”konfektyrer” i klass 30. Ansökan ingavs den 26 april 2000, och ledde till registrering den 26 
oktober 2001 (Bilaga 2 till Ansökan, utdrag från ”CTM Online”). Innehavaren / Sökanden, har 
sedan dess ändrat firma från Concorp B.V. till Concorp Holdings B.V. 
 
Motparten är ett svenskägt företag som även detta startades 1921 och sedan dess har tillverkat 
konfektyr för den svenska och de nordiska marknaderna. 
 
Xcaret registrerade domännamnet <oldtimers.se> den 29 september 2005 (Bilaga 3 till 
Svaromålet, Whois-historik). 
 
Xcaret har sedan 2004 två dotterbolag, Aroma 1 och Motparten. Firman innehållande dominanten 
”Aroma” överfördes mellan dotterbolagen i januari 2008. 
 
Det omtvistade domännamnet registrerades för Motparten den 21 augusti 2008, genom överlåtelse 
från Xcaret. 
 
Sökanden och Motparten har olika uppfattningar om känneteckensanvändning efter att samarbetet 
upphört, vilket lett till tvist i domstol. Nämnda tvist har dock, försåvitt är bekant för Tvistlösaren, 
inte avsett rätten till domännamnet <oldtimers.se>. 
 

YRKANDEN 

 
Sökanden yrkar att domännamnet ska överföras till Sökanden. 
 
Motparten bestrider bifall till Sökandens yrkande. 

PARTERNA HAR ANFÖRT 

 
Sökanden 
 
Sökanden anför att det omtvistade domännamnet är förväxlingsbart med Sökandens registrerade 
varumärke, att den nuvarande innehavaren av <oldtimers.se> (Motparten) saknar rätt eller 
berättigat intresse till detsamma samt att domännamnet registrerats i ond tro. 
 
Sökanden menar att trots att samarbetet parterna emellan upphört, fortsatte (som det får förstås) 
Aroma 1 att, utan Sökandens tillstånd, använda flera av Sökandens varumärken. Parternas 
mellanhavanden har varit föremål för tvist vid Stockholms tingsrätt samt vid Marknadsdomstolen. 
Motparten uppger sig ha haft framgång i samtliga tvister som har prövats av domstol. I mål nr T 
15729-07 vid Stockholms tingsrätt har Motpartens varumärke OLDTIMERS förekommit dels i 
parternas skriftväxling, dels som i målet åberopad bevisning. 
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Motparten har ännu inte aktiverat någon hemsida under <oldtimers.se>, men enligt Sökanden får 
det – med tanke på Motpartens verksamhet – antas att domännamnet är avsett att marknadsföra 
konfektyrer. Sökanden anför vidare att Motparten registrerat domännamnet för att begränsa 
Sökandens möjligheter att använda sitt varumärke, och att Motpartens framtida användning av 
<oldtimers.se> riskerar att urvattna och skada varumärket. Sökanden anser det uppenbart att 
Motparten vid registreringen av det omtvistade domännamnet kände till Sökandens 
varumärkesrättighet. 
 
 
Motparten 
 
Motparten bestrider Sökandens yrkande, samt att Motparten skulle sakna rätt eller berättigat 
intresse och vidare bestrides att domännamnet registrerats i ond tro. 
 
Motparten hänvisar till det samarbetsavtal som tecknades mellan Aroma 1 och Sökanden i 
samband med att Sökanden överlät aktierna i Aroma 1 år 2004. Enligt avtalet skulle Aroma 1 
marknads- och saluföra OLDTIMERS, vilket skedde mellan åren 2003 – 2006. Enligt Motparten 
gjorde Aroma 1 under nämnda period betydande investeringar i produkten och dess 
marknadsföring, bland annat genom marknadsstöd hos distributörer, reklamkampanjer, 
konsumenttävlingar, mm (Bilaga 2 till Svaromålet visar exempel på sortimentfolder, 
försäljningsrapporter, annonsering, mm). Som ett led i dessa marknadsåtgärder registrerade (som 
Motparten anger) ”Aroma” år 2005 det omtvistade domännamnet. 
 
När samarbetet mellan parterna upphörde 2006, uppstod diskussioner om rätten till de 
immateriella tillgångar som berörts av samarbetet. Diskussionerna ledde till oenigheter och 
domstolstvist. 
 
Motparten hänvisar till att Xcaret sedan 2004 har två dotterbolag, Aroma 1 och Motparten, och 
upplyser att vissa organisatoriska förändringar skedde mellan dotterbolagen 2007. I samband med 
dessa flyttades Aroma 1’s samtliga domännamn till Motparten. Transaktionen beskrivs av 
Motparten som en koncernintern överlåtelse mellan två dotterbolag. Firman innehållande 
”Aroma” överflyttades till Motparten i januari 2008. 
 
Motparten hävdar att den tidpunkt för registrering av domännamnet som gäller vid bedömning av 
denna tvist är 2005 och att den av Sökanden angivna tidpunkten 2008 endast avser en 
koncernintern överlåtelse.  
 
Motparten menar att registreringen av domännamnet skedde med Sökandens samtycke och för att 
främja försäljningen av den aktuella produkten. 
 
Enligt Motparten har domännamnet som sådant ett brett användningsområde. Ordet Oldtimers 
refererar till en åldrad, erfaren eller traditionsbunden person, krigsveteran, stofil eller gammal bil, 
samt som beteckning för särskild grupptillhörighet eller som term inom baseball. Motparten 
menar att ordet inte är förbehållet Sökanden, inte är välkänt eller associerat med Sökanden, och 
hänvisar till att ordet förekommer i en rad andra firmor och varumärken.  
 
Motparten drar slutsatsen att det inte finns någon risk att Sökandens kunder i framtiden skulle 
vilseledas av det aktuella domännamnet. 
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Slutligen pekar Motparten på att Sökanden inte motsatte sig registreringen av domännamnet 
2005, och varken har invänt eller reagerat sedan dess. Motparten hävdar att registreringen skedde 
i god tro och menar att hänsyn bör tas till den långa tidsperiod som förflutit sedan registreringen. 
 

TVISTLÖSARENS/-LÖSARNAS SKÄL 

 
Enligt punkt 18 c) i Allmänna villkor för registrering av domännamn under toppdomänen .se, får 
ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om 
domännamnet är identiskt eller förväxlingsbart med ett varukännetecken, näringskännetecken, 
släktnamn, konstnärsnamn  (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden), titel på annans 
skyddade litterära eller konstnärliga verk, namn som skyddas genom förordning om vissa officiella 
beteckningar (1976:100), eller en geografisk beteckning / ursprungsbeteckning som skyddas 
genom rådets förordning (EG) 510/2006, vilka har rättsgrund i Sverige och till vilket den som 
begärt tvistlösningen kan visa rätt, och i) innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse 
till domännamnet och ii) domännamnet registrerats eller använts i ond tro. 
 
Parterna har översiktligt hänvisat till en känneteckensrättslig konflikt, vilken pågått/pågår i såväl 
Stockholms tingsrätt som i Marknadsdomstolen. Nämnda konflikt är inte föremål för detta 
tvistlösningsärende och kan inte avgöras vare sig helt eller delvis inom ramen för ATF. Vad nedan 
sägs avser således endast frågan om eventuell överföring av det omtvistade domännamnet, baserat 
på information och argument i parternas inlagor i tvistlösningsärendet. 
 
Identiskt eller förväxlingsbart 
 
Sökanden innehar en Gemenskapsregistrering för varumärket OLDTIMERS.   
 
Det omtvistade domännamnet är <oldtimers.se>.  
 
Eftersom enligt praxis ändelsen ”.se”, d v s den svenska landstoppdomänen, inte ska omfattas av 
bedömningen om ett domännamn är identiskt eller förväxlingsbart med annans namnskydd, är 
det enbart ”oldtimers” som ska jämföras med kännetecknet OLDTIMERS. 
 
Tvistlösaren drar slutsatsen att domännamnet är identiskt med Sökandens registrerade varumärke 
OLDTIMERS, vilket genom Gemenskapsregistreringen har rättsgrund i Sverige och till vilket 
Sökanden har kunnat visa rätt. 
 
Rätt eller berättigat intresse 
 
Sökanden påstår, uppenbart med hänvisning till 2008 års registrering av domännamnet 
<oldtimers.se>, att Motparten inte har någon rätt eller berättigat intresse till det omtvistade 
domännamnet (…”saknar den nuvarande innehavaren av domännamnet…rätt eller berättigat 
intresse…”). Motparten å sin sida, hävdar att de har sådan rätt eller berättigat intresse, och 
hänvisar till domänregistreringen 2005 och det dåvarande samarbetsavtalet. 
 
Med ledning av parternas inlagor, har Tvistlösaren upprättat följande beskrivning av 
händelseförloppet: 
 
Motparten ansökte om varumärkesskydd inom EU för OLDTIMERS i april 2000, och erhöll 
registrering den 26 oktober 2001. Under perioden ”våren 2002 – augusti 2004” ägde Motparten, 
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genom sitt dotterbolag, ett bolag Konfektyrfabriken Aroma AB med organisationsnummer 
556293-5972. 
 
Motparten har uppgivit att ”Aroma” saluförde OLDTIMERS åren 2003 – 2006. Försäljningen 
skedde således inledningsvis under den tid som Sökanden ägde Aroma 1. Att Aroma 1 under 
perioden 2003 till augusti 2004 därmed hade såväl rätt som berättigat intresse att använda 
varumärket OLDTIMERS i sin marknadsföring av moderbolagets produkt är uppenbart, 
ostridigt och inte föremål för denna tvist. 
 
2004 (i augusti, som Tvistlösaren får tolka parternas uppgifter), överlät Motparten ägandet i 
Aroma 1 till Xcaret. Ett avtal upprättades (oklart om detta var mellan Sökanden och Xcaret eller 
mellan Sökanden och Aroma 1), bland annat innebärande att Aroma 1 skulle marknads- och 
saluföra OLDTIMERS. Parterna är eniga om att avtalet sades upp / samarbetet upphörde 2006. 
 
Den 29 juni 2005, tio månader efter avtalet/överlåtelsen, registrerade Xcaret domännamnet 
<oldtimers.se>, enligt uppgift från Motparten ”som ett led i marknadsföringsåtgärderna” för 
OLDTIMERS. 
 
Xcarets andra dotterbolag, Stens Choklad (Motparten), förvärvade inkråmet i Aroma 1 år 2007. 
Bolaget övertog firman Konfektyrfabriken Aroma AB i januari 2008. Det nu omtvistade 
domännamnet registrerades i Motpartens namn den 21 augusti 2008. 
 
Den första frågeställningen är huruvida hänsyn ska tas till den ursprungliga domänregistreringen 
2005, och om i så fall Motparten har en rätt eller berättigat intresse till domännamnet, såsom 
Tvistlösaren uppfattar Motpartens argumentation. 
 
Det kan ifrågasättas om Aroma 1 (som inte är part i detta ärende) hade en rätt eller berättigat 
intresse till domännamnet vid registreringen 2005. Flera avgöranden, exempelvis det s k Volvo-
Tuning målet1, ATF Nr 9 <peugeot.se>, ATF Nr 37 <funai.se> och ATF Nr 39 
<plantronics.se>, har uttryckt att återförsäljare inte utan vidare har en rätt eller berättigat 
intresse att registrera domännamn som är förväxlingsbara med andras kännetecken. Detta 
ställningstagande har även stöd i doktrinen, se exempelvis NIR Nr 3 – 2005 ”…tvistlösarna bör 
etablera en fast praxis av innebörd att en återförsäljare eller en reparatör inte har ett berättigat intresse att 
registrera domännamn som är förväxlingsbara med Sökandens kännetecken”2. 
 
Enligt Tvistlösarens mening förhåller det sig åtminstone så att enbart det faktum att Motparten 
erbjuder Sökandens produkter till försäljning på sin hemsida inte legitimerar Motparten att 
registrera ett domännamn som enbart består av – är identiskt med – Sökandens varumärke.  
 
Motparten uppger att registreringen skedde med Sökandens samtycke, men uppger också att 
”Sökanden inte motsatte sig registreringen”. Det finns ingenting i ärendet som visar att 
Sökanden faktiskt har givit Aroma 1 eller Xcaret i uppdrag att registrera ett domännamn 
<oldtimers.se>, eller i efterhand godkänt sådan registrering. Snarare pekar den av Motparten 
åberopade bevisningen på att Sökanden sannolikt inte kände till registreringen och därför inte 
reagerat. 
 

                                                 
1 Stenungsunds tingsrätt, dom 2001-01-17, mål nr. T 202-00 
2 Advokat Henrik Bengtsson, ”Svenska domännamnstvister. Praxis enligt den s.k. II-stiftelsens system för alternativ 
tvistelösning”. Tidskriften NIR – Nordiskt Immateriellt Rättsskydd Nr 3, 2005 
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Det åberopade marknadsföringsmaterialet visar ingen användning av sådant domännamn, eller 
planerad användning. De webbadresser som används vid marknadsföringen av produkten 
OLDTIMERS är <aroma.se> och <ancrona.se>. I mediaplanen finns Internet inte omnämnt, 
endast TV, fackpress och sampling. Av vad som framkommit av parternas inlagor och bevisning, 
har <oldtimers.se> aldrig använts som webbadress eller e-mail, vare sig för marknadsföring av 
OLDTIMERS eller för någon annan produkt eller tjänst. Materialet är odaterat, förutom 
försäljningsstatistik och mediaplan omfattande åren 2003 – 2005, det vill säga innefattande den 
period då Sökanden ägde Aroma 1. 
 
Innehavaren av <oldtimers.se>, Xcaret, överlät domännamnet 2008 till Motparten. Därmed 
skedde såväl tekniskt som avtalsmässigt en avregistrering av domännamnet, till förmån för 
nyregistrering av ett identiskt domännamn i namnet av Motparten. Det nu omtvistade 
domännamnet är skapat den 21 augusti 2008.  
 
Motparten, det bolag som tidigare gick under firman Stens Choklad, hade vid 
registreringstillfället ingen rätt eller berättigat intresse till ordet OLDTIMERS, då man inte 
hade något avtalsförhållande med Sökanden, inget tillstånd från Sökanden och inga egna 
namnrättigheter till OLDTIMERS. 
 
Mot bakgrund av ovanstående drar Tvistlösaren slutsatsen att Motparten inte har någon rätt eller 
berättigat intresse till domännamnet <oldtimers.se>. 
 
Registrerats eller använts i ond tro 
 
Motparten, som är dotterbolag till den tidigare innehavaren av ett domännamn <oldtimers.se>, 
måste vid registreringen (”överlåtelsen”) rimligtvis ha känt till att OLDTIMERS var ett 
varumärke som innehas av Sökanden. Såväl Motpartens moderbolag, som Motparten och 
Sökanden, är i samma bransch. Det angivna målnumret vid Stockholms tingsrätt indikerar att 
tvisten mellan Sökanden och Motparten / den koncern Motparten är del av anhängiggjordes redan 
2007. Sökandens Bilaga 4, en produktkatalog ingiven till Stockholms tingsrätt, är daterad som 
inkommen till rätten den 16 april 2008, drygt 4 månader innan registreringen av det omtvistade 
domännamnet. 
 
Det kan också noteras att de organisatoriska förändringarna mellan Aroma 1 och Motparten 
skedde under 2007 (inklusive överflyttning av domännamn), kulminerande i att Motparten 
övertog Aroma 1’s firma i januari 2008. Det omtvistade domännamnet var uppenbarligen inte en 
naturlig del i den processen, eftersom transaktionen med <oldtimers.se> skedde först den 21 
augusti 2008. 
 
Tvistlösaren drar slutsatsen att registreringen (”överlåtelsen”) sannolikt skedde i syfte att användas 
mot Sökanden i den pågående konflikten, och / eller för att förhindra att Sökanden marknadsför 
produkter under sitt varumärke OLDTIMERS över Internet. 
 
Till detta kommer Motpartens argumentation att ”domännamnet som sådant har ett brett 
användningsområde” och att ”en användning av ordet oldtimers som domännamn riskerar därför inte att 
skada eller urvattna varumärket. Någon risk att Concorps kunder i framtiden skulle vilseledas av det 
aktuella domännamnet finns inte”. Detta är en något märklig kommentar från ett företag som även 
påpekat vilka ”betydande investeringar i produkten och dess marknadsföring” Aroma 1 företagit i 
förhållande till OLDTIMERS. Tvistlösaren kan inte tolka detta på annat sätt än att Motparten har 
för avsikt att använda det omtvistade domännamnet för egna produkter eller tjänster, eller att sälja 
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detta till någon verksamhet eller företag som kan ha intresse av att använda OLDTIMERS på 
Internet. 
 
Tvistlösaren drar slutsatsen att Motparten registrerat domännamnet i ond tro.  
 
Sökanden har inte argumenterat för att <oldtimers.se> även skulle vara använt i ond tro. Ett 
passivt hållande av domännamn kan under vissa förutsättningar vara att jämställas med 
användning i ond tro, bl a om det finns indikationer på att Motparten förbereder eller har planer 
på användning i ond tro. Eftersom samtliga rekvisit för överföring är uppfyllda, finner dock 
Tvistlösaren ingen anledning att närmare avhandla även frågan om eventuell ondtrosanvändning. 
 
 
 

 
På .SE vägnar 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Petter Rindforth 
   
 

 


