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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2017-0074 
 
 
 
Klager: 
 
AM Sales & Marketing ApS 
Boulevarden 30, 3. 
9000 Aalborg 
 
v/advokat Mads Balsby Wilkens 
 
Indklagede: 
 
Anders Torp 
Birkagervænget 34 
9230 Svenstrup J 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”amsales.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke afgivet svarskrift i sagen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 28. marts 2017 med seks bilag (bilag 1-6). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”amsales.dk” er registreret den 11. januar 2008. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”AM Sales & Marketing ApS (”Selskabet”) driver virksomhed med salg og markedsføring, 

herunder er Selskabets primære virksomhed at drive reklamevirksomhed. 

 
Selskabet blev stiftet den 18. januar 2008 af Torpedo Holding ApS og MNA Holding ApS. 

Torpedo Holding ApS og MNA Holding ApS ejede hver 46,5 % af Selskabet indtil den 16. 

marts 2017, hvor MNA Holding ApS erhvervede Torpedo Holding ApS’ kapitalandele i 

Selskabet, hvorefter Torpedo Holding ApS ikke var kapitalejer i Selskabet længere. 
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MNA Holding ApS og Torpedo Holding ApS ejes som følger: 

 
 

Selskab Ultimativ ejer 
MNA Holding ApS Mike Nielsen 

Torpedo Holding ApS Anders Torp 

 
Mike Nielsen er direktør i Selskabet og har været direktør i Selskabet siden Selskabets 

stiftelse. Selskabsrapport for Selskabet vedlægges som bilag 1. 

 
Domænet: 

Domænet www.amsales.dk (”Domænet”) blev oprettet den 11. januar 2008, dvs. 7 dage før 

Selskabet blev stiftet. Selskabet blev som nævnt ovenfor stiftet af MNA Holding ApS, som er 

og var ejet af Mike Nielsen, og af Torpedo Holding ApS, som var og er ejet af Anders Torp 

(indklagede). 
 

Da Selskabet endnu ikke var stiftet blev Anders Torp registreret som registrant og 

fuldmægtig. Det var Anders Torps og Mike Nielsens hensigt, at Domænet skulle overføres til 

Selskabet, hvilket ikke skete. 

 
Domænet www.amsales.dk har siden oprettelsen været anvendt som Selskabets hjemmeside 

og Selskabet anvender stadig Domænet. Skærmprint taget den 19. marts af domænet 

fremlægges som bilag 2, hvoraf det fremgår, at Selskabet anvender domænet, herunder 

fremgår Selskabets kontaktinformation mm. af Domænet. 

 
En søgning på www.google.dk viser tillige, at de første 8 søgeresultater vedrører Selskabet, 

herunder Domænet. Skærmprint af søgningen fremlægges som bilag 3. 

 
Selskabet har kontaktet Anders Torp flere gange i marts måned for at få Anders Torp til at 

overføre domænet til Selskabet. Derudover har advokatfuldmægtig Martin Munk Kristensen 

kontaktet Anders Torps advokat den 12. marts 2017 vedrørende overdragelse af hjemmesiden. 

Mail af 12. marts 2017 fremlægges som bilag 4. 

 
Den 22. marts 2017 kontaktede Martin Munk Kristensen igen Anders Torps advokat 

vedrørende overførslen af domænet. Mail af 22. marts 2017 fremlægges som bilag 5. 

 

Den 24. marts 2017 udtræder Anders Torps advokat af sagen vedrørende Domænet. 

Advokatfuldmægtig Martin Munk Kristensen anmoder samme dag Anders Torp om at 

overdrage Domænet til Selskabet. Anders Torp svarer samme dag, at domænet ikke bliver 

overdraget, men at Selskabet kan købe domænet: 

 

”Din klient er velkommen til at købe domænet. 

 

Domænet [www.amsales.dk] vil jeg selv bruge senere hen og vil derfor blive lukket på 

mandag da jeg ikke længere selv har personlig interesse i selskabet [AM Sales & 

Marketing ApS] efter være pludseligt købt ud” … 
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Senere samme dag oplyser Anders Torp følgende: 

 

”Jeg kunne overveje at sælge domænet til MNA Holding/AM [Sales & Marketing 

ApS] mod at dette selskab samtidig køber Torpedo Holdings [Anders Torps 

holdingselskab] anparter i Dansk Bankformidling som er det fælles ejet selskab. 

 

Pris: 1.500.000 fordelt således: 

 

1) 500.000 for domænet [www.amsales.dk] 

2) 1.000.000 for anparter i Dansk Bankformidling… 

 

Mailkorrespondancen af den 24. marts 2017 vedlægges som bilag 6. 

… 

Til støtte for den nedlagte påstand gøres i følgende anbringender gældende: 

 

Det gøres gældende, at Anders Torp ved at opretholde en registrering af Domænet i Anders 

Torps navn handler i strid med god domænenavnsskik, jf. internetdomænelovens § 25, stk. 1, 

idet: 

 
- Det mellem Mike Nielsen og Anders Torp (de ultimative ejere af stifterne af Selskabet) var 

hensigten, at Domænet skulle være registreret ved Selskabet. Dette understøttes ligeledes af, 

at Selskabet blev stiftet den 18. januar 2008, hvilket er 7 dage efter, at Domænet blev 

oprettet (11. januar 2008), 

 

- Domænet siden oprettelsen har været anvendt af og stadig anvendes af Selskabet til bl.a. at 

promovere Selskabets virksomhed. 
 

- Betegnelsen ”AM Sales” er anvendes af Selskabet og er et kendetegn for Selskabet, hvilket 

bekræftes af den foretagne søgning, som blev fremlagt i bilag 3. 

 
- Selskabets interesse i Domænet overstiger Anders Torps interesse i Domænet. 

Domænenavnet er forveksleligt med Selskabets navn, idet AM Sales indgår i første del af 

Selskabets navn. Der er således en sammenhæng mellem domænenavnet og Selskabets 

faktiske og påtænkte fremtidige anvendelse af Domænet, og 

 
- Selskabets navn, herunder navnet ”AM Sales”, er varemærker tilhørende Selskabet, som er 

indarbejdet ved kontinuerlig brug siden Selskabets stiftelse den 18. januar 2011. 

Domænenavnet har således stor værdi for Selskabet, hvilket Domænet ikke har for Anders 

Torp. 

 

- Anders Torp i mail af 24. marts 2017 oplyser, at han ingen interesse har i Domænet, da 

Anders Torp oplyser: ”Domænet vil jeg selv bruge senere hen og vil derfor blive lukket på 

mandag da jeg ikke længere selv har personlig interesse i selskabet…” 

 
Det gøres gældende, at Anders Torp alene opretholder registreringen af Domænet med 

videresalg for øje, jf. internetdomænelovens § 25, stk. 2, idet: 
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- Anders Torp i mail af 24. marts 2017 ønsker at sælge Domænet til DKK 500.000, herunder 

oplyser Anders Torp, at han vil lukke Domænet, da han ikke vil bruge Domænet på 

nuværende tidspunkt. 

 

- Anders Torp alene opretholder registreringen af Domænet med henblik på at sælge 

Domænet, herunder skal det særligt bemærkes, at Anders Torp har oplyst, at han ikke vil 

bruge Domænet på nuværende tidspunkt, men muligvis på et senere tidspunkt…” 

 
Som bilag 1 har klageren fremlagt udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende 
klageren. 
 
Bilag 3 er skærmprint med søgeresultater fra søgemaskinen Google, hvor der er søgt på ”AM 
Sales”. 
 
Bilag 4 og 5 er kopier af e-mails af 12. marts 2017 og 22. marts 2017 fra klagerens advokat til 
Mikki Nielsen, hvori der anmodes om overdragelse af domænenavnet ”amsales.dk” til klageren. 
 
Bilag 6 er kopi af e-mailkorrespondance af marts 2017 mellem klagerens advokat og indklagede, 
hvori indklagede bl.a. har anført følgende: 
 

”Domænet amsales.dk er ejet af mig personligt og har altid gjort det. 

… 

Din klient er velkommen til at købe domænet. 

 

Domænet vil jeg selv bruge senere hen og vil derfor blive lukket på mandag da jeg ikke 

længere selv har personlig interesse i selskabet efter være pludseligt købt ud.” 
 
På denne baggrund har klagerens advokat bl.a. anført følgende: 

 
”For at få lukket dette forhold, bedes du sende den pris du forlanger. Særligt henset til den 

frist du skriver. 

 

Når jeg får din pris, vil jeg straks kontakte Mike.” 

 
Til dette har klageren anført følgende: 
 

”Jeg kunne overveje at sælge domænet til MNA Holding/AM mod at dette selskab samtidig 

køber Torpedo Holdings anparter i Dansk Bankformidling som er det fælles ejet selskab. 

 

Pril: 1.500.000 fordelt således: 

 

1) 500.000 for domæne. 

2) 1.000.000 for anparter i Dansk Bankformidling 

 

Standard handelsbetingelser/overdragelsesbetingelser tilføjes ved accept af ovenstående af 

min advokat efterfølgende. 

 

Betalingsbetingelser: Til omgående betaling 
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Jeg finder det mere fornuftigt at parterne skilles endnu mere og dermed også inddrager det 

sidste danske ejerskab sammen i dette for dermed at splittes komplet dansk samarbejde.” 

 
Ved opslag på domænenavnet ”amsales.dk” har sekretariatet en 1. juli 2017 taget følgende kopi, jf. 
bilag 2: 
 
 

 
 

 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klageren driver virksomhed med salg og markedsføring, herunder med reklamevirksomhed, 

• at klageren er stiftet af Torpedo Holding ApS og MNA Holding ApS, og at MNA Holding ApS 
den 16. marts 2017 erhvervede Torpedo Holding ApS’ kapitalandele i klageren, hvorefter 
Torpedo Holding ApS ikke længere havde medejerskab til klageren, 

• at domænenavnet ”amsales.dk” blev registreret, syv dage før klageren blev stiftet, 

• at indklagede blev registrant af domænenavnet ”amsales.dk”, da klageren endnu ikke var stiftet, 
og at det var hensigten, at domænenavnet skulle overføres til klageren, hvilket imidlertid ikke 
skete, 

• at domænenavnet ”amsales.dk” siden registreringen har været anvendt til klagerens hjemmeside, 
og at klageren stadig anvender domænenavnet, 

• at klageren flere gange har forsøgt at kontakte indklagede med henblik overdragelse af 
domænenavnet ”amsales.dk”, 

• at indklagede har tilbudt klageren at købe domænenavnet ”amsales.dk” for 500.000 kr. i 
kombination med et køb af anparter for 1 mio. kr. i virksomheden Dansk Bankformidling, 
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• at klageren har stiftet varemærkeret til betegnelsen ”AM Sales” ved kontinuerlig brug af 
betegnelsen siden 2011, 

• at domænenavnet ”amsales.dk” er forveksleligt med klagerens navn, 

• at klagerens interesse i domænenavnet ”amsales.dk” overstiger indklagedes, 

• at indklagede har handlet i strid med domænelovens § 25, stk. 1, og 

• at indklagede alene opretholder registreringen af domænenavnet ”amsales.dk” med videresalg 
for øje i strid med domænelovens § 25, stk. 2. 

 
Indklagede har som nævnt ikke afgivet svarskrift i sagen. Indklagede er gjort bekendt med, at sagen 
herefter vil blive afgjort på det foreliggende grundlag. 
 
Nævnets bemærkninger: 
 
Da indklagede ikke har afgivet svarskrift i sagen, afgøres denne på grundlag af klagerens 
sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden. 
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”amsales.dk” er registreret 7 dagen inden 
klagerens stiftelse, at indklagedes selskab, Torpedo Holding ApS, var medstifter af klageren, og at 
domænenavnet anvendes til klagerens hjemmeside. Det fremgår yderligere af sagens oplysninger, at 
der har været andre forretningsmæssige relationer mellem klageren og indklagede, og at klageren 
flere gange har forsøgt at kontakte indklagede med henblik på overdragelse af domænenavnet 
”amsales.dk”. Klageren har endvidere oplyst, at det var hensigten, at domænenavnet ”amsales.dk” 
skulle overføres til klageren, hvilket imidlertid ikke skete.  
 
På den anførte baggrund finder klagenævnet, at der er skabt en formodning for, at domænenavnet 
”amsales.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Indklagede, som ikke har afgivet 
svarskrift i sagen, har ikke afkræftet denne formodning. 
 
Det følger endvidere af § 9, stk. 3, i nævnets forretningsorden, at nævnet ved bevisbedømmelsen 
kan tillægge det virkning til fordel for modparten, hvis en part undlader at medvirke til sagens 
oplysning. Nævnet har i den foreliggende sag fundet anledning til at bringe denne bestemmelse i 
anvendelse. 
 
Som sagen er oplyst, må klageren antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det 
omtvistede domænenavn. Derfor kan klageren kræve registreringen af domænenavnet ”amsales.dk” 
overført til sig. 
 
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende 
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A F G Ø R E L S E 

 
Registreringen af domænenavnet ”amsales.dk” skal overføres til klageren, AM Sales & Marketing 
ApS. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
 
Dato: 21. september 2017 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


