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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2018-0561 
 
 
 
Klager: 
 
Cosnova GmbH 
Am Limespark 2 
65843 Sulzbach 
Tyskland 
 
v/ advokat Stig Ekmann 
 
Indklagede: 
 
Malene Baun Sørensen 
Ådalsvej 14 
3300 Frederiksværk 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”cosnova.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke svaret i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 25. juni 2018 med ni bilag (bilag 1-9). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”cosnova.dk” er registreret den 18. november 2014. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Cosnova GmbH (Klager), Tyskland, er en førende kosmetik virksomhed i Europa, der driver 

virksomhed under varemærket, forretningskendetegnet og selskabsnavnet COSNOVA. 

 
Klager blev grundlagt i Tyskland i 2001 under navnet Cosma GmbH og skiftede i 2004 navn 

til Cosnova GmbH. 
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Nogle af Klagers mest kendte brands i dag er: ”Essence”, ”Catrice”, og ”L.O.V”. 

Produkterne tilknyttet disse brands markedsføres og sælges i mere end 70 lande på 

verdensplan. 

 
Udskrift fra Klagers hjemmeside www.cosnova.com samt www.whois.com, vedlægges som 

Bilag 2. 

 
Klager er licenstager af varemærket COSNOVA, som er indehavet af Bora Creations SL, 

Spanien, og registreret som EU-varemærke for varer i klasse 3 og 35 og således gældende for 

Danmark. 

 
Udskrift af EU varemærkeregistrering nr. 4007209 ”cosnova” (ordmærke), vedlægges som 

Bilag 3. 

 
Indklagede COS’NOVA er en enkeltmandsvirksomhed, der blev etableret den 2. august 2015 

med branchekoden 960220 ”Skønheds- og hudpleje”. Indklagede driver virksomhed under 

kendetegnet COS’NOVA inden for skønhedspleje, kosmetik og personlig pleje samt sælger 

produkter relateret hertil. 

 

Udskrift fra Erhvervsstyrelsens hjemmeside vedrørende Indklagede, vedlægges som Bilag 4. 

 

Indklagede er indehaver af domænenavnet <cosnova.dk>, der blev registreret den 18. 

november 2014. 

 

Udskrift fra DK Hostmaster A/S, vedlægges som Bilag 5. 
 

Domænenavnet <cosnova.dk> blev efter Klagers oplysninger dog først aktivt brugt fra 

november 2017. 

 

Udskrift fra www.web.archive.org, vedlægges som bilag 6. 
 

Indklagede har i dag en hjemmeside på www.cosnova.dk tilknyttet domænenavnet. 

 

Udskrift herfra vedlægges som Bilag 7. 
 

I maj 2018 blev Klager opmærksom på Indklagedes brug af kendetegnet COS’NOVA i 

Danmark og Klager rettede herefter henvendelse til Indklagede. 

 

E-mail og brev med bilag af 18. maj 2018 fra Zacco Advokatanpartsselskab (Zacco 

Advokater) til Indklagede, vedlægges som Bilag 8. 
 

Idet Zacco Advokater ikke modtog nogen reaktion fra Indklagede, fremsendte Zacco 

Advokater en venlig påmindelse til Indklagede med anmodning om svar senest fredag den 15. 

juni 2018. 

 

Udskrift af Zacco Advokaters e-mail af 7. juni 2018, vedlægges som Bilag 9. 
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Eftersom Indklagede fortsat ikke har reageret på de fremsendte e-mails og det vedhæftede 

brev, og idet Indklagede fortsat bruger domænenavnet og herunder kendetegnet COS’NOVA 

for sin virksomhed og i strid med Klagers rettigheder, er dette Klageskrift nødvendiggjort. 

 
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra det tyske selskabsregister (www.handelsregister.de) 
vedrørende klageren. 
 
Bilag 2 er udskrift fra hjemmesiden ”whois.com” med registrantoplysninger om domænenavnet 
”cosnova.com” samt skærmprint fra klagerens hjemmeside på domænenavnet ”cosnova.com”. 
 
Bilag 3 er udskrift fra EUIPOs database eSearch, hvoraf fremgår, at virksomheden Bora Creations 
S.L. den 17. maj 2006 fik registreret ordmærket COSNOVA som EU-varemærke i klasserne 3, 8, 
14, 21, 26 og 35 for bl.a. parfumerivarer, kosmetiske produkter og distribution og markedsføring af 
kosmetiske produkter. 
 
Bilag 4 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende enkeltmandsvirksomheden 
”Cos’nova”, der er registreret med branchekoden ”Skønheds- og hudpleje” og har Tanya Baun 
Grønvall som fuldt ansvarlig deltager. 
 
Bilag 6 er skærmprint fra hjemmesiden Internet Wayback Machine med en oversigt over de sider, 
der er arkiveret i forbindelse med domænenavnet ”cosnova.dk”. 
 
Bilag 7 er skærmprint fra hjemmesiden på domænenavnet ”cosnova.dk”, hvoraf bl.a. fremgår, at 
”Cos’nova” er en skønhedsklinik i Havdrup. 
 
Bilag 8 er kopi af e-mail og brev af 18. maj 2018 fra klagerens advokat til virksomheden 
”Cos’nova”, der er beliggende i Havdrup, hvori det gøres gældende, at brugen af betegnelsen 
”Cosnova”, herunder varianten ”cos’nova”, som virksomhedsnavn, forretningskendetegn og 
domænenavn er i strid med klagerens varemærkeret, og adressaten anmodes om at ændre 
domænenavnet ”cosnova.dk” til et andet, hvor ”cosnova” ikke indgår, slette domænenavnet eller 
overdrage det til klageren. 
 
Bilag 9 er kopi af e-mail af 7. juni 2018 fra klagerens advokat til virksomheden ”Cos’nova”, hvori 
klagerens advokat erindrer om dennes brev af 18. maj 2018 (bilag 8). 
 
Ved opslag på domænenavnet ”cosnova.dk” den 28. juni 2018 har sekretariatet taget følgende kopi, 
der i det væsentlig svarer til bilag 7: 
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Hjemmesiden fremstår som en side, hvorfra der markedsføres skønhedsbehandlinger. 
 
Ved fornyet opslag den 16. september 2018 var der ikke en hjemmeside med reelt indhold på 
domænenavnet. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
• at klager er en førende kosmetikvirksomhed i Europa, der driver virksomhed under varemærket, 

forretningskendetegnet og selskabsnavnet COSNOVA, 
• at klager er licenstager af varemærket COSNOVA, som er indehavet af ”Bora Creations SL”, 

Spanien, og registreret som EU-varemærke for varer i klasse 3 og 35, 
• at domænenavnet ”cosnova.dk” først blev brugt aktivt fra november 2017, 
• at klager har en åbenlys, beskyttelsesværdig og kommerciel interesse i domænenavnet 

”cosnova.dk”, 
• at indklagedes forretningskendetegn og virksomhedsnavn ”COS’NOVA”, er identisk med eller i 

høj grad ligner klagers EU-varemærke, COSNOVA, for varer og tjenesteydelser af samme eller 
lignende art, 

• at indklagedes brug af ”COS’NOVA” som en del af domænenavnet ”cosnova.dk” krænker 
klagers varemærkerettigheder til COSNOVA,  

• at klagers varemærke COSNOVA har høj grad af særpræg, 
• at det må formodes, at internetbrugere, der søger på domænenavnet ”cosnova.dk”, har en 

forventning om at komme til en hjemmeside, som relaterer sig til klager, 
• at det har en langt større interesse og værdi for klager end for indklagede at kunne gøre brug af 

domænenavnet ”cosnova.dk”, 
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• at indklagede ved sin brug af kendetegnet ”COS’NOVA”, bl.a. i domænenavnet ”cosnova.dk”, 
forsøger at snylte på klagers bekendthedsgrad,  

• at indklagede formentlig ved sin registrering og opretholdelse af domænenavnet ”cosnova.dk” 
håber på at skabe yderligere trafik på sin hjemmeside på domænenavnet ”cosnova.dk” gennem 
udnyttelse af den bekendthedsgrad og goodwill, der er knyttet til klagers varemærke, 

• at indklagedes brug af betegnelsen ”COS’NOVA” bl.a. i domænenavnet ”cosnova.dk” er i strid 
med markedsføringslovens § 3 og 22, 

• at indklagedes erhvervsmæssige interesser vil kunne tilgodeses gennem brug af et andet 
domænenavn end ”cosnova.dk, og  

• at indklagede har registreret domænenavnet ”cosnova.dk” i strid med god domænenavnsskik, jf. 
domænelovens § 25. 

 
Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen herefter vil 
blive afgjort på det foreliggende grundlag. 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Da indklagede ikke har besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, afgøres denne på grundlag af 
klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i nævnets 
forretningsorden af 1. december 2017. 
 
Virksomheden Bora Creations S.L. fik den 17. maj 2006 registreret ordmærket COSNOVA som 
EU-varemærke i klasserne 3, 8, 14, 21, 26 og 35 for bl.a. parfumerivarer, kosmetiske produkter og 
distribution og markedsføring af kosmetiske produkter. 
 
Bora Creations S.L. eller den, som af denne bemyndiges hertil, kan derfor forbyde andre at gøre 
erhvervsmæssig brug af et identisk eller lignende mærke for varer eller ydelser af samme eller 
lignende art. Klageren har oplyst, at klageren har fået licens til brug af varemærket COSNOVA, og 
klagenævnet lægger herefter til grund, at klageren er bemyndiget til at påtale krænkelser af 
varemærket COSNOVA. 
 
Klagenævnet lægger således til grund, at klageren kan forbyde andre at gøre erhvervsmæssig brug 
af et identisk eller lignende mærke, for varer eller tjenesteydelser af lignende art, jf. Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1001 af 14. juni 2017 om EU-varemærker (EU-
varemærkeforordningen) artikel 9, stk. 1 og stk. 2, litra a og b. 
 
EU-varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2, har følgende ordlyd: 
 
 

”Artikel 9 

Rettigheder knyttet til et EU-varemærke 
 

1. Registrering af et EU-varemærke giver indehaveren en eneret. 

 

2. Med forbehold af indehaverrettigheder erhvervet inden EU-varemærkets ansøgnings- eller 

prioritetsdato kan indehaveren af det pågældende EU-varemærke forbyde tredjemand, der 

ikke har den pågældende indehavers samtykke, at gøre erhvervsmæssig brug af ethvert tegn i 

forbindelse med varer eller tjenesteydelser, når: 
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a) tegnet er identisk med EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer eller 

tjenesteydelser, som er identiske med dem, for hvilke EU-varemærket er registreret 

 

b) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket og anvendes i forbindelse med varer 

eller tjenesteydelser, som er identiske med eller ligner de varer eller tjenesteydelser, for 

hvilke EU-varemærket er registreret, hvis der i offentlighedens bevidsthed er risiko for 

forveksling; risikoen for forveksling indbefatter risikoen for, at der antages at være en 

forbindelse mellem tegnet og varemærket 

 

c) tegnet er identisk med eller ligner EU-varemærket, uanset om det anvendes i forbindelse 

med varer eller tjenesteydelser, der er identiske med, ligner eller ikke ligner dem, for hvilke 

EU-varemærket er registreret, når varemærket er velkendt i Unionen, og brugen af dette tegn 

uden rimelig grund medfører en utilbørlig udnyttelse af EU-varemærkets særpræg eller 

renommé, eller sådan brug skader dette særpræg eller renommé.” 
 
Domænenavnet ”cosnova.dk” er identisk med det registrerede varemærke COSNOVA. Det fremgår 
af sagens oplysninger, at domænenavnet ”cosnova.dk” tidligere, herunder på tidspunktet for klagens 
indbringelse i denne sag, har været anvendt til en hjemmeside for en skønhedsklinik, der er blevet 
markedsført under betegnelsen ”Cos’nova”. Denne erhvervsmæssige aktivitet er omfattet af de 
tjenesteydelser, som ordmærket COSNOVA er registreret for i klasse 35.  
 
Indklagedes tidligere brug af domænenavnet ”cosnova.dk” har derfor været egnet til at skabe 
forveksling med varemærket COSNOVA, og den tidligere brug af domænenavnet ”cosnova.dk” 
udgjorde dermed en klar krænkelse af varemærkerettighederne til varemærket COSNOVA, jf. EU-
varemærkeforordningens artikel 9, stk. 1 og 2. 
 
Indklagede findes herefter ikke at have nogen legitim interesse i fortsat at opretholde registreringen 
af domænenavnet ”cosnova.dk”. 
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 
 
 
 

A F G Ø R E L S E 
 
Registreringen af domænenavnet ”cosnova.dk” skal overføres til klageren, Cosnova GmbH. 
Overførelsen skal gennemføres 4 uger efter nedenstående dato. 
 
 
Dato: 4. oktober 2018 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
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 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


