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KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE 
 
 

J.nr.: 2021-0138 
 
 
 
Klager: 
 
The Fairytale Company ApS 
Hømvej 35 
4100 Ringsted 
Danmark 
 
Indklagede: 
 
ICOMPANY ApS (tvangsopløst) 
Humlebæk Center 16 
3050 Humlebæk 
Danmark 
 
Parternes påstande: 
 
Klagerens påstand 
Registreringen af domænenavnet ”toytoy.dk” overføres til klageren. 
 
Indklagedes påstand 
Ingen. 
 
Dokumenter: 
 
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 17. maj 2021 med fire bilag (bilag 1-4). 
 
Registreringsdato: 
 
Domænenavnet ”toytoy.dk” er registreret den 10. marts 2008. 
 
Sagsfremstilling: 
 
I klageskriftet er bl.a. anført følgende: 
 

”Vi købte 12. oktober 2019 købt aktiviteten i det nu tvangsopløste selskab, iCompany ApS, 
cvr.nr. 35 52 20 34, herunder domænenavnet www.toytoy.dk., hvorfra vi har drevet webshop. 
 
Overdragelsesaftale fremgår af bilag 1. 
 
Vi har forgæves forsøgt at få konkursboets likvidator til at overdrage domænet til os uden 
held. Se bilag 2. 
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Vi har ligeledes forgæves forsøgt at få fuldbyrdet overdragelsen af domænet fra DK 
Hostmaster. Se bilag 3. 

 
Da domænenavnet ikke er blevet overdraget til os, har vi ikke haft mulighed for at få tilsendt 
faktura og betale DK Hostmaster for domænerettigheden. Domænet er derfor blevet 
suspenderet af DK Hostmaster og vi kan ikke fortsætte webshoppen fra domænet førend vi har 
fået overdraget domænet til os. 
 
DK Hostmaster og vores advokat har rådet os til at lade Klagenævnet gå ind i sagen, da DK 
Hostmasters retningslinjer ikke tillader at flytte domænet. 
 
Vi skal derfor anmode Klagenævnet om en så hurtig sagsbehandling som muligt, da vi mister 
omsætning for hver dag, der går. 
 
Hvis Klagenævnet har behov for det, kan vi vise vores adgang til tidligere og nuværende 
backend hos henholdsvis DanDomain og Magento for bevis af ejerskab ud over tilsendte 
aktivoverdragelsesaftale…” 

 
 
Som bilag 1 har klagerens fremlagt kopi af ”Aktivoverdragelsesaftale mellem klageren og 
indklagede”, hvoraf bl.a. fremgår følgende: 
 

”Som en del af AFTALEN, overdrages alle SELSKABETS immaterielle aktiver og rettigheder 
til navne, herunder blandt andet navnene ToyToy, Dreamkids, telefoner, sociale medier, 
tilhørende Google Ads-konto, Google Analytic-konto, Google Merchant-konto, indhold af 
webshops i back-ends og front-ends, herunder alle domæner vedrørende ovenstående navne.” 

 
Bilag 2 er kopi af e-mailkorrespondance af 13. og 19. april 2021 mellem klageren og indklagedes 
likvidator, hvor klageren anmoder om overdragelse af domænenavnet ”toytoy.dk”, hvortil 
indklagedes likvidator bl.a. anfører følgende: 
 

”Under henvisning til din mail af 13. d.s. skal jeg meddele, at jeg ikke kan være behjælpelig 
på det foreliggende grundlag. 
   
Det fremgår af sagens oplysninger, at samtlige aktiver i ICOMPANY ApS blev solgt til The 
Fairytale Company ApS, hvorefter aftalen blev misligholdt. 
   
Selskabet var i øvrigt ikke i besiddelse af aktiver, som kunne dække omkostningerne ved en 
konkursbehandling. Selskabet blev derfor opløst i medfør af en analogi til konkurslovens § 
143. Det er således Statskassen, som har betalt omkostningerne for en gennemgang af sagen, 
og skifteretten har den 25. september 2020 afsluttet bobehandlingen. 
   
På det foreliggende grundlag har jeg derfor ikke mulighed for at foretage mig videre i sagen. 
I givet fald skal sagen genoptages, og skifteretten vil utvivlsomt betinge sig en 
sikkerhedsstillelse, som svarer til sagsomkostningerne i en konkursbehandling på omkring kr. 
30.000.” 
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Bilag 3 er kopi af e-mail af 21. april 2021 fra DK Hostmaster til klageren, hvori DK Hostmaster 
meddeler, at domænenavnet ”toytoy.dk” ikke kan overdrages til klageren uden indklagedes 
likvidators mellemkomst. 
 
Bilag 4 er udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister vedrørende klageren. 
 
Ved opslag i Det Centrale Virksomhedsregister har sekretariatet konstatereret, at indklagede blev 
tvangsopløst den 25. september 2020. 
 
 
Parternes anbringender kan sammenfattes således: 
 
Klageren har gjort gældende, 
 at klageren har købt aktiviteterne inklusiv domænenavnet ”toytoy.dk” ud af indklagede, der er 

tvangsopløst,  
 at klageren siden den 12. oktober 2019 har drevet webshop på domænenavnet ”toytoy.dk”, 
 at indklagedes likvidator ikke kan overdrage domænenavnet ”toytoy.dk” til klageren, og 
 at da klageren ikke er registrant af domænenavnet ”toytoy.dk”, har klageren ikke kunnet betale 

fornyelsesgebyr for domænenavnet, der derfor er blevet suspenderet. 
 
Indklagede blev som nævnt tvangsopløst den 25. september 2020. Der foreligger derfor ikke noget 
svar fra indklagede. 
 
 
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.  
 
Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede blev tvangsopløst, og at boet efter indklagede blev 
afsluttet den 25. september 2020. Klageren har fremlagt kopi af en aftale, hvoraf fremgår, at 
klageren bl.a. erhverver domænenavne, der knytter sig til navnet ToyToy. Det fremgår endvidere af 
sagens oplysninger, at likvidator i indklagede har afsluttet opløsningssagen og derfor ikke har 
adgang til at godkende en overdragelse af domænenavnet “toytoy.dk” til klageren. 
 
Da klageren på den anførte baggrund må antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til 
det omtvistede domænenavn, “toytoy.dk”, kan klageren kræve registreringen af domænenavnet 
overført til sig. 
 
Klagenævnet finder på baggrund af det ovenfor anførte, at registreringen af domænenavnet 
“toytoy.dk” er uberettiget og dermed også i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk. 1, i 
domæneloven. Denne bestemmelse har følgende ordlyd: 
 

”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god 
domænenavnsskik”. 
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Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende  
 

 
A F G Ø R E L S E 

 
Registreringen af domænenavnet “toytoy.dk” skal overføres til klageren, The Fairytale Company 
ApS. Overførslen skal gennemføres straks. 
 
Klagegebyret tilbagebetales til klageren. 
 
Dato: 8. juli 2021 
 
 

___________________ 
Kaspar Linkis 

(Formand) 
 
 

 Knud Wallberg Jens Schovsbo 


