
Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)  

Påskyndat förfarande 

BESLUT      ÄRENDENUMMER 

2013-12-30     719 PF 

 

 

SÖKANDE 

Svea Ekonomi AB (556489-2924) 

Evenemangsgatan 31 A 

169 79 Solna 

 

Ombud: 
Dipcon AB 

Skeppsbron 26 

111 30 Stockholm 

 

INNEHAVARE 

Guardian Assett Protection (1200021081) 

Plaza 2000 Building, 10th Floor 

50th Street 

081601098 Panama City 

Panama 

 

SAKEN  

 

Alternativt tvistlösningsförfarande för domännamnen <wwwsveadirekt.se> och 

<wwwsveawebpay.se>. 

 

 

 

BESLUT 

 

Domännamnen <wwwsveadirekt.se> och <wwwsveawebpay.se> ska överföras till Sökanden. 

 



 

BAKGRUND 

 

Svea Ekonomi AB (Sökanden) är innehavare av de registrerade nationella varumärkena 

SVEADIREKT, nr. 0371715, registrerat den 2 juni 2004 i klasserna 36 och 38, och 

SVEAWEBPAY, nr. 0412483, registrerat den 19 januari 2010 i klasserna 35, 36 och 42. 

Vidare är Sökanden även innehavare av det europeiska varumärket SVEAWEBPAY, nr. 

009138447, registrerat den 28 maj 2010 i klasserna 35, 36 och 42. 

 

De omtvistade domännamnen <wwwsveadirekt.se> registrerades den 18 februari 2013 och 

<wwwsveawebpay.se> den 30 mars 2013.  

Sökanden har ansökt om ett tvistlösningsförfarande för båda domännamnen, att ansökan ska 

prövas enligt påskyndat förfarande och av en tvistlösare. 

 

Sökandens ansökan har översänts till Guardian Assett Protection, Innehavaren, som getts 

tillfälle att inkomma med svar. Innehavaren har inte besvarat ansökan. 

 

Jonas Gulliksson har utsetts till Tvistlösare i ärendet. 

YRKANDEN 

 

Sökanden har yrkat att domännamnen <wwwsveadirekt.se> och <wwwsveawebpay.se> ska 

handläggas i samma förfarande och överföras till Sökanden. 

TVISTLÖSARENS SKÄL I KORTHET 

 

Ärendet avser två olika domännamn, varvid Sökanden och Innehavaren är samma. 

Domännamnen har stora likheter sinsemellan, vilket också är fallet med Sökandens 

varumärken. Med anledning därav finner Tvistlösaren att det föreligger processekonomiska 

skäl att handlägga domännamnen i ett tvistlösningsförfarande.   

 

Sökanden har visat sig inneha en sådan rättighet som avses i Registreringsvillkoren punkt 

7.2.1 och som är identisk med eller liknar domännamnen. 

 

Sökanden har gjort sannolikt att domännamnen registrerats och använts i ond tro. 

 

Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till domännamnen för Innehavaren, 

har inte framkommit i ärendet. 

 

 

På .SE:s vägnar 

 

 

 

Jonas Gulliksson 


