KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE
J.nr.: 2000-166

Klager:
InfoCare ASA
Magnus Barfotsvei 7
4633 Kritianssand
Norge
v/advokat Knud Wallberg
Indklagede:
UM Activities A/S
Svalevej 16
2970 Hørsholm
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”infocare.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for nævnet fremkommet klageskrift af 28. september 2001 med 7 bilag (1-7). Indklagede har
ikke reageret trods tilskrivning og opfordring.
Registreringsdato:
Domænenavnet blev oprindeligt registreret i juni 1998 og er senere blevet overdraget til indklagede
den 23. maj 2001.
Sagsfremstilling:
Klageren er en større norsk virksomhed, der driver erhvervsvirksomhed under betegnelsen
”INFOCARE”. Klageren tilbyder ifølge det oplyste en lang række tjenesteydelser inden for
reparation, installation og support på det informations- og kommunikationsteknologiske område,
ligesom klageren tilbyder design overvågning og drift af komplette IT-systemer inden for det
nævnte område. Klageren har registreret ”INFOCARE” som figurmærke (registreringsdato den 20.
september 1996). Varemærket er den 13. februar 2001 blevet registreret som EU mærke med
gyldighed for blandt andet Danmark.
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Klageren stiftede i 2000 datterselskabet INFOCARE Denmark A/S gennem overtagelse af selskabet
Ibas Electronics A/S, jf. bilag 3 (udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen).
Klageren har igennem det seneste år kørt en sag mod selskabet Infocare ApS, senere Informacare og
nu IC Gruppen ApS (herefter betegnet ”Selskabet”) om retten til anvendelsen af betegnelsen
Infocare. Selskabet er ifølge klageren stiftet i 1998 og driver konsulentvirksomhed inden for det
informations- og kommunikationsteknologiske område. Konflikten om selskabsnavnet er løst ved,
at Infocare ApS ved skrivelse af 22. december 1999 accepterede at ændre navn, jf. bilag 5.
Direktøren i Selskabet, Ulrik Müller, er også er direktør hos indklagede.
Selskabet havde også registreret domænenavnet ”infocare.dk”, men var ikke villig til at overdrage
dette til klageren og har senere overdraget det til indklagede. Sekretariatet har af DK Hostmaster
fået oplyst, at overdragelsen skete den 23. maj 2001.
Da klageren ikke har kunnet formå indklagede til at overdrage domænenavnet ”infocare.dk”
frivilligt, har klageren indbragt sagen for klagenævnet.
Ved opslag på domænenavnet ”infocare.dk” den 21. december 2001 har sekretariatet konstateret, at
domænenavnet anvendes til en hjemmeside, hvorpå teksten ”Denne side er under konstruktion” er
anført.
Indklagede har undladt at reagere på sekretariatets forelæggelse af klageskriftet og er blevet gjort
bekendt med, at nævnet i mangel af svar kan træffe afgørelse på det foreliggende grundlag.
Sekretariatet har på det foreliggende grundlag ikke fundet anledning til at indlede forligsprocedure.
Parternes anbringender:
Klageren har gjort gældende,
• at domænenavnet er identisk med klagerens registrerede varemærke ”INFOCARE”,
• at registrering og brug af domænenavnet derfor krænker rettighederne hertil, og
• at indklagedes erhvervelse af domænenavnet ”infocare.dk” er sket i ond tro og dermed i strid
med betingelserne for registrering af domænenavne under .dk topdomænet.
Nævnets bemærkninger:
Da det ikke har været muligt at få kontakt med indklagede i sagen, afgøres sagen på grundlag af
klagerens fremstilling og de af klageren indsendte bilag.
Som sagen foreligger oplyst, giver den især anledning til at overveje, om der foreligger en
krænkelse af markedsføringslovens §§ 1 og 5.
Disse bestemmelser er sålydende:
”§ 1. Loven gælder i privat erhvervsvirksomhed og offentlig virksomhed, som kan sidestilles
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hermed. Der må i sådan virksomhed ikke foretages handlinger, som strider mod god markedsføringsskik.”
”§ 5. Erhvervsdrivende må ikke benytte forretningskendetegn og lignende, som ikke tilkommer
dem, eller benytte egne kendetegn på en måde, der er egnet til at fremkalde forveksling med
andres.”
IC Gruppen ApS har den 22. december 1999 anerkendt at være uberettiget til at benytte
”INFOCARE” som betegnelse for sin virksomhed.
Det er oplyst, at Ulrik Møller fungerer som direktør i selskabet IC Gruppen ApS, som den 23. maj
2000 overdrog domænenavnet ”infocare.dk” til indklagede, hvor Ulrik Møller efter det oplyste
ligeledes fungerer som direktør.
Ved overdragelsen af ”infocare.dk” den 23. maj 2001 må indklagede således have haft kendskab til
klagerens rettigheder til betegnelsen ”INFOCARE”.
Indklagedes handlemåde afskærer klageren fra at få den dominerende del af sit registrerede
selskabsnavn og registrerede figurvaremærke registreret som domænenavn under toplevel domænet
.dk. Nævnet finder, at en sådan handlemåde er i strid med god markedsføringsskik.
Indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”infocare.dk” indebærer som følge af det anførte
en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 og § 5.
Nævnet træffer herefter følgende
A F G Ø R E L S E:
Indklagede, UM Activities A/S, skal anerkende, at den foreliggende registrering af domænenavnet
"infocare.dk" er i strid med gældende dansk ret, og at registreringen af domænenavnet overføres til
klageren, InfoCare ASA.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Dato:

Dorte Olesen

__________________
Lene Pagter Kristensen
(Formand)

Mogens Koktvedgaard

