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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2018-0509 
 
 
Klager: 
 
Gymba Oy 
Jarmo Pölönen 
Hyväriläntie 5 
80260 Joensuu 
Finland 
 
Indklagede: 
 
Ergotrading GmbH 
Heisterfeld 11 
25489 
Tyskland 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand  

Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”gymba.dk” til klageren. 
 

Indklagedes påstand 
Indklagede har ikke besvaret klagenævnets henvendelse. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 28. juni 2018 med otte bilag (bilag 1-8). 
 
Registreringsdato: 
 

Domænenavnet ”gymba.dk” er registreret den 10. november 2015. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er anført bl.a. følgende: 
 

”Gymba Ltd is a Finnish company that exports its products internationally. Ergotrading 

GMBH has been a German distributor of Gymba Ltd. Ergotrading had permission to sell 

Gymba products to Denmark and register gymba.dk domain. However, Ergotrading's 

distribution agreement was terminated in 2017-04-29 (Exhibit 6a, 6b). Termination included 

six month notice period, so cooperation ended completely in the end of October 2017. There 

is no commercial agreement or engagement between Gymba Ltd and Ergotrading GMBH at 

the moment. 
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Ergotrading registered the gymba.dk domain 2015-11-10 (Exhibit 3), but after termination of 

distribution agreement, they are not willing to release the gymba.dk domain to Gymba Ltd. 

Gymba.dk website redirects to Ergotrading's German website (Exhibit 2), which is misleading 

as they are no longer a distributor of Gymba. 

 

Now Gymba is expanding its export sales to all Scandinavian markets (Sweden, Norway and 

Denmark) with a different distributor, who has a distribution agreement to these markets. 

Therefore it is vital that Gymba gets its Denmark domain back. 

 

Gymba.fi website is in use in Finland (Exhibit 5). Gymba.se (Exhibit 4) is done together with 

the current official distributor of Scandinavian market and is in active use. 

 

… 

 

Gymba is a registered trademark (06/08/2015) in EU (Exhibit 1). It has been registered by 

Gymba Ltd's owner and CEO, Mr. Jarmo Pölönen. As trademark owner, according to EU 

law, Gymba Ltd has the first priority to domain name. As Gymba/Jarmo Pölönen is the 

trademark owner, we expect to get access to this domain name in Denmark. 

 

Current domain holder has no longer a distribution agreement with Gymba Ltd and is 

therefore harming Gymba's and its new distributor's business opportunities in Denmark and 

is misleading customers with false information.” 
 

Klager er et finsk aktieselskab, som ifølge udskrift fra det finske handelsregister, der er fremlagt af 
klager som bilag 7, blev stiftet den 23. januar 2007. Jarmo Pölönen er registeret som direktør og 
bestyrelsesformand i selskabet. 
 
Som bilag 1 har klageren fremlagt et certifikat, der viser, at Jarmo Pölönen den 6. august 2015 fik 
registreret en EU-varemærkeret over ”gymba” (nr. 013900725). 
 
Som bilag 2 har klageren fremlagt følgende skærmprint fra hjemmesiden gymba.dk: 
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Ved sekretariatets opslag den 4. juli 2018 og den 7. oktober 2018 på ”gymba.dk” fremstod 
hjemmesiden på samme måde. 
 
Ved at klikke på linket med teksten ”Contact us” ledes man videre til hjemmesiden 
www.ergotrading.eu: 
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Som bilag 3 har klageren fremlagt en udskrift fra DK-Hostmaster, der viser, at indklagede registrerede 
gymba.dk den 10. november 2015. 
 
Som bilag 4 har klageren fremlagt et skærmprint af hjemmesiden ”gymba.se”, som anvendes af den 
nuværende forhandler af gymba-produkter i Skandinavien, og som bilag 5 har klageren fremlagt et 
skærmprint af hjemmesiden ”gymba.fi”, der anvendes til salg af gymba-produkter i Finland. 
 
Som bilag 6 a og 6 b har klageren fremlagt et brev af 29. april 2017, hvorved Gymba Oy opsagde sin 
aftale med Ergotrading GmbH om forhandling af gymba-produkter. Forhandleraftalen kunne efter 
det oplyste opsiges med 6 måneders varsel, og samarbejdet ophørte derfor ved udgangen af oktober 
2017. 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 

• at klager er indehaver af varemærkerettigheder til betegnelsen ”gymba”, 

• at klage i kraft af sine rettigheder til varemærket ”gymba” kan forbyde indklagede at registrere og 
bruge varemærket, herunder også som domænenavnet under top level domænet .dk. 

• at indklagede benytter domænenavnet ”gymba.dk” til markedsføring uden samtykke fra klager, 
hvorved indklagede forhindre klager og klagers nye forhandler af gymba-produkter i at forfølge 
forretningsmuligheder i Danmark, ligesom indklagede vildleder forbrugerne. 

 
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: 
 
Indklagede, Ergotreding GmbH, er ikke fremkommet med bemærkninger til klagen, hvorfor sagen 
afgøres på grundlag af klagerens sagsfremstilling og de af klageren, Gymba Oy, indsendte bilag, jf. 
§ 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden.  
 
Som sagen er oplyst, lægger klagenævnet til grund, at indklagede har registreret domænenavnet 
”gymba.dk” efter aftale med klageren i forbindelse med, at indklagede har virket som forhandler af 
klagerens produkter i Danmark. Indklagedes registrering er således foretaget efter fuldmagt fra 
klageren i forbindelse med parternes forhandleraftale. 
 
Da forhandleraftalen mellem parterne er ophørt med virkning pr. 31. oktober 2017, er indklagedes 
bemyndigelse til at fastholde registreringen af domænenavnet ”gymba.dk” samtidig ophørt og 
indklagede dermed forpligtet til at overføre registreringen af domænenavnet til klageren. En sådan 
pligt følger også af princippet i Pariserkonventionens artikel 6 g, der giver indehaverne af en 
varemærkeret (stamhuset) ret til at kræve en agents eller repræsentants registrering af det pågældende 
varemærke overdraget til sig. 
 
På baggrund af det anførte må indklagedes nægtelse af at efterkomme klagerens anmodning om at få 
overdraget domænenavnet ”gymba.dk” til sig anses for at indebære en overtrædelse af god 
domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i domæneloven. 
 
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 ”gymba.dk” skal overføres til klageren, Gymba Oy. Overførslen 
skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 22. november 2018. 
 
 

___________________ 
Jacob Waage 

(Formand)  
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 
 
 
               
 
 
 
 


