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Saken  

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnet <procma.se>. 

 

 

 

Beslut 
 

Domännamnet <procma.se> ska överföras till Sökanden. 

Bakgrund 
Innehavaren registrerade domännamnet <procma.se>  i november 2013. Under 2014 förvärvade 
Innehavaren ett lagerbolag, Sökanden, som samma år registrerade Procma AB som firma. 
Senare överlät Innehavaren sina aktier i Sökanden till två andra delägare.  
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Sökanden har sedan starten använt domännamnet som adress för sin hemsida och i övrigt i 
verksamheten. Innehavaren har under 2017 låtit parkera domännamnet hos Loopia så att det inte 
längre kan användas av Sökanden. 

Yrkanden 
Sökanden yrkar att domännamnet <procma.se> ska överföras till Sökanden. 

Tvistlösarens skäl 
Inledning 

I punkt 7.2 i Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se anges förutsättningarna för att 
domännamn ska kunna överföras.  

En första förutsättning är att domännamnet ska vara identiskt med eller likna ett 
varukännetecken m.m. som har rättsgrund i Sverige och som sökanden kan visa rätt till. En 
andra förutsättning är att domännamnet har registrerats eller använts i ond tro och en tredje 
förutsättning är att innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 
Samtliga tre förutsättningar måste vara uppfyllda för att domännamnet ska kunna överföras till en 
sökande.  

Identitet eller likhet med kännetecken med rättsgrund i Sverige 

Sökandens firma Procma AB är registrerad i Sverige sedan 2014 och är i princip identiskt med 
<procma.se>. Sökanden har därmed visat att Sökanden har rätt till ett kännetecken med 
rättsgrund i Sverige som är identiskt med eller liknar domännamnet <procma.se>. 

Ond tro 

Sökanden anför att Sökanden använt domännamnet för sin verksamhet i princip  sedan bolaget 
startades. Detta har inte bestridits av Innehavaren. Innehavaren anför att han anser sig ha 
upphovsrätt till domännamnet men bemöter inte det faktum att han själv i egenskap av ensam 
ägare och styrelseledamot 2014 beslutade att ge bolaget firman Procma AB utan restriktioner. 
Hans agerande med domännamet under senare tid dvs att parkera det hos Loopia och begära 
ersättning från Sökanden för att överföra domännamnet till bolaget är av karaktären att kvalificera 
som användning i ond tro.  Den andra förutsättningen för att domännamnet ska överföras är 
därmed uppfylld. 

Berättigat intresse 

Som slutlig förutsättning för att domännamnet ska kunna överföras krävs att Innehavaren saknar 
berättigat intresse till domännamnet.  

Innehavaren har inte visat sig ha någon egen rätt eller berättigat intresse till domännamnen 
Innehavaren kan därför inte anses ha ett berättigat intresse till domännamnet.  

 

 

 

 

Mot denna bakgrund ska domännamnet <procma.se> överföras till Sökanden. 
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På IIS vägnar 

 

 

………………………………  

Monique Wadsted 
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