KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0028
Klager:
INFOMEDIA A/S
Pilestræde 58, 3.
1112 København K
Danmark
Indklagede:
Atop Capital GmbH
Waltherstrasse 23
80337 Muenchen
Tyskland
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”informedia.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 31. januar 2022 med tre bilag (bilag 1-3).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”informedia.dk” er registreret den 18. december 2012.
Sagsfremstilling:
Klageren er et aktieselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret under
navnet INFOMEDIA A/S (CVR-nummer 26937698) med startdato den 19. december 2002. Selskabet
har til formål at drive arkivvirksomhed vedrørende elektroniske medier samt anden i forbindelse
hermed stående virksomhed. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”639900 Andre
informationstjenester i.a.n.”
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
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”Infomedia er en softwarevirksomhed, inden for Media Intelligence. Mange af vores kunder
søger på "Infomedia" på Google for at logge ind i vores softwareplatform. Andre skriver vores
web-adresse direkte ind i deres webbrowser fordi de vil besøge vores hjemmeside.
I den forbindelse, er der mange, der skriver vores navn forker ved at skrive Informedia.dk og
de ledes derfor til registrantens side og ikke til infomedia.dk, som var intentionen bag
søgningen.
[…]
Vi mener ikke at registranten mod god grund kan råde over dette domæne. Dels fordi 1. ordet
Informedia læner sig for tæt op ad Infomedia, 2. Ordet er i sig selv meningsløst, 3. Domænet
er ikke i brug til andet end at forvirre brugeren og 4. formålet med domænet er at sælge det til
Infomedia idet der skiltes med at domænenavnet ”informedia.dk” d.d. er til salg til en pris på
EUR 2399, som er strid med domæneloven.”
Som bilag 1 (litreret af sekretariatet) har klageren fremlagt en udskrift af 28. januar 2022 fra
Erhvervsstyrelsen, jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.
Bilag 2 (litreret af sekretariatet) er et udateret skærmprint fra et opslag på domænenavnet
”infomedia.dk”.
Bilag 3 (litreret af sekretariatet) er et udateret skærmprint fra et opslag på det omtvistede domænenavn
”informedia.dk”, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.
Ved opslag den 12. marts 2022 på ”informedia.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en
lignende hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 2. februar 2022:
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Ved at klikke på linket ”Køb dette domæne” øverst på ovenstående hjemmeside, blev sekretariatet
ledt videre til følgende hjemmeside, hvor domænenavnet ”informedia.dk” er udbudt til salg for en pris
på EUR 2399:

Sekretariatet har ved opslag den 12. marts 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af det omtvistede domænenavn
”informedia.dk”.
DK Hostmaster har ved e-mail af 2. februar 2022 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet ”informedia.dk” siden den 25. juni 2014.
Ved e-mail af 10. marts 2022 har DK Hostmaster oplyst, at indklagede – ud over at være registrant af
domænenavnet ”informedia.dk” – yderligere er registrant af 183 domænenavne under .dkinternetdomænet:
aarhusbo.dk
aasumhus.dk
aaue.dk
actiontime.dk
aktieanalysehuset.dk
akvanet.dk
aladin.dk
albertros.dk
ammi.dk
automaster.dk
baadforsikring.dk
bacho.dk
baltzerautocamper.dk

bedstbilligst.dk
bensinpriser.dk
bibo.dk
bild.dk
billigmedie.dk
bisexuel.dk
boardershop.dk
boligan.dk
boligavisen.dk
bornholmnu.dk
boyfrien.dk
boz.dk
capinn.dk

ccbmobil.dk
city-public-hostel.dk
clair.dk
clik.dk
colerline.dk
countrystyle.dk
cux.dk
daing.dk
danskboligselskab.dk
defireaarstider.dk
dinferiepartner.dk
domstolen.dk
drops.dk
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duba.dk
dyresex.dk
easyfisk.dk
ekspress.dk
elevdata.dk
elevintra.dk
ellers.dk
engholmgruppen.dk
eroticbabes.dk
erotiknet.dk
escort-aarhus.dk
euromax.dk
fakkegrav.dk
fanoebadeland.dk
fanokrogaard.dk
ffm.dk
fgh.dk
fgk.dk
fritrailer.dk
gallerikrojershop.dk
galting.dk
gamledamer.dk
gammeldagsopdragelse.dk
garnstudie.dk
glaedespigerne.dk
greencredit.dk
guldpigerne.dk
hab.dk
hallgrensko.dk
hansenlejligheder.dk
herregaardspension.dk
hjbolig.dk
hjemas.dk
hjorring.dk
homeside.dk
homilius.dk
housedoktor.dk
huggernet.dk
hundestedkro.dk
ibogleif.dk
ilum.dk
ippension.dk
isodek.dk
isolid.dk

jobcenteret.dk
jobet.dk
justdate.dk
kartehuset.dk
kartell.dk
kelly.dk
knax.dk
knudlarsen.dk
koberg.dk
kof.dk
kov.dk
krsk.dk
krybilykro.dk
kwikly.dk
legater.dk
licens.dk
linhai.dk
lnm.dk
magasing.dk
mallingbio.dk
mccom.dk
mediecentralen.dk
medieshoppen.dk
meetoo.dk
meraadet.dk
mobilligt.dk
nails4you.dk
netbaad.dk
neto.dk
nko.dk
norder.dk
nordsider.dk
nornet.dk
nzs.dk
observatory.dk
odensemodellerne.dk
ofv.dk
omx.dk
optagelsen.dk
paintstyling.dk
peltor.dk
phonak-butik.dk
pladstilosalle.dk
planova.dk

pleasure-house.dk
plushegn.dk
poetsch.dk
pussycam.dk
qsl.dk
rat.dk
remirent.dk
restlesslegs.dk
roskildepigerne.dk
sagaqueen.dk
samsohojskole.dk
sefilm.dk
selskabsstyrelsen.dk
sexsider.dk
sidpost.dk
silvand.dk
skal.dk
skdiscount.dk
skrald.dk
snake.dk
snaptun-faergegaard.dk
sny.dk
somethingblue.dk
sowo.dk
spiis.dk
struerskibshandel.dk
summasumarum.dk
sydvestenergi.dk
tagged.dk
tcs.dk
tealia.dk
terslosepigerne.dk
tinek.dk
tool4you.dk
tucan.dk
tvangsaktion.dk
tvangsaktioner.dk
tvshop.dk
tvw.dk
udesendanmark.dk
vacination.dk
venusogmars.dk
veo.dk
vindueskompagniet.dk
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vintervejr.dk
weblageret.dk
wofs.dk
wonders.dk

wwwdr.dk
xclub.dk
xms.dk
xxnx.dk

youjizz.dk
yuotube.dk
zeze.dk
datafabriken.dk

Ved opslag den 13. marts 2022 på 10 tilfældige af indklagedes registrerede domænenavne har
sekretariatet konstateret, at der i samtlige tilfælde (”aarhusbo.dk”, ”albertros.dk”, ”boligavisen.dk”,
”domstolen.dk”, ”fanoebadeland.dk”, ”hundestedkro.dk”, ”ilum.dk”. ”meetoo.dk” og ”planova.dk”,
”selskabsstyrelsen.dk”) fremkom hjemmesider med såkaldte ”relaterede links” og en opfordring til at
købe det pågældende domænenavn.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren er en softwarevirksomhed med navnet INFOMEDIA (A/S),
• at mange af klagerens kunder søger på ”Infomedia” på Google, mens andre finder direkte ind på
klagerens hjemmeside under ”infomedia.dk”,
• at der dog er mange, der skriver klagerens navn forkert og i stedet ved en fejl tilgår indklagedes
domænenavn ”informedia.dk”,
• at indklagede ikke har nogen god grund til at råde over domænenavnet ”informedia.dk”, der alene
er taget i brug for at forvirre internetbrugerne,
• at indklagedes formål med registreringen af domænenavnet ”informedia.dk” er at sælge det til
klageren, da der skiltes med, at domænenavnet er til salg for en pris på EUR 2399, hvilket er i strid
med domæneloven, og
• at domænenavnet ”informedia.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
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 har ikke besvaret sekretariatets henvendelser i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag
af klagerens sagsfremstilling og de af klageren indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets
forretningsorden.
Som sagen foreligger oplyst over for klagenævnet, giver den navnlig anledning til at overveje, om
indklagede har registreret og opretholder registreringen af domænenavnet ”informedia.dk” i strid med
domænelovens § 25, stk. 2. Denne bestemmelse har følgende ordlyd:
”Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med
videresalg eller udlejning for øje.”
Af forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 2, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013
(Folketingstidende 2013-14, tillæg A, s. 31), fremgår bl.a.:
”Det foreslåede stk. 2 er en indholdsmæssig videreførelse af den gældende lovs § 12, stk. 2.
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Med bestemmelsen foreslås det at videreføre den gældende lovs forbud mod at registrere et
eller flere domænenavne uden at have til hensigt selv at benytte disse, men alene for at sælge
domænenavnene videre til personer, virksomheder, organisationer m.v., der eksempelvis har
en særlig driftsøkonomisk, personlig eller privat interesse i netop dette domænenavn. Der kan
være tale om, at en sådan registrering er foretaget af en registrant, der har forudset, at en
anden part vil kunne have en særlig interesse i det pågældende domænenavn, og at den
pågældende registrant har været hurtigst til at få registreret domænenavnet. Ofte anvendes
begrebet warehousing om sådanne registreringer. Begrebet har imidlertid ikke noget sikkert
anvendelsesområde og anvendes derfor også om registreringer, der ikke vil kunne rammes i
medfør af bestemmelsen.
Det foreslås, at bestemmelsen får et snævert anvendelsesområde og alene finder anvendelse i
tilfælde af, at registreringen er sket for at sælge, pantsætte eller udleje domænenavnet.
Domænenavnet må således ikke registreres alene med henblik på videreoverdragelse, hvor den,
der vil overdrage eller har overdraget domænenavnet (den tidligere registrant), får en
økonomisk gevinst, hvad enten videreoverdragelsen sker fuldstændigt eller delvis, midlertidigt
eller endeligt. Det væsentlige er således, om formålet med registreringen har været økonomisk
vinding ved videreoverdragelse i en eller anden form. Hvis der ud over en økonomisk gevinst
har været andre hensigter bag registreringen af et domænenavn, finder bestemmelsen ikke
anvendelse. Det er således ikke hensigten med bestemmelsen at ramme en registrant, der
foretager en registrering som led i et fuldmagtsforhold. Eksempelvis vil et reklamebureau, der
til brug for en konkret opgave har registreret et antal navne, som det er tanken, at klienten skal
overtage, ikke være omfattet af bestemmelsen. Afgørende for, om bestemmelsen finder
anvendelse, vil være en konkret vurdering af fuldmagtsgivers forhold.
Bestemmelsen er ikke i sig selv til hinder for udlejning af tredje- eller fjerdeordensdomæner.
Dette kan reguleres i administrators forretningsbetingelser.
Bestemmelsen gælder både adfærd, der udmønter sig i registreringsøjeblikket samt ved enhver
efterfølgende adfærd.”
Det fremgår af oplysningerne i sagen, at hjemmesiden under domænenavnet ”informedia.dk” på
nuværende tidspunkt – ud over at indeholde enkelte såkaldte ”relaterede links” – indeholder et link
med teksten ”Køb dette domæne”, og at man ved at klikke på dette link bliver ledt videre til
hjemmesiden www.sedo.com, hvor domænenavnet ”informedia.dk” er udbudt til salg for en pris på
EUR 2399.
Endvidere fremgår det, at indklagede har registreret et betydeligt antal domænenavne under .dkinternetdomænet, og sekretariatets undersøgelser viser, at i hvert fald en del af disse domænenavne
udbydes til salg på samme måde som det omtvistede domænenavn.
På baggrund af det oven for anførte finder klagenævnet, at der er skabt en meget stærk formodning
for, at formålet med indklagedes opretholdelse af registreringen af domænenavnet ”informedia.dk”
alene har været og fortsat er at opnå en økonomisk gevinst gennem videresalg eller udlejning af det
pågældende domænenavn.
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Indklagede har som nævnt ikke svaret i sagen, hvorfor indklagede ikke har afkræftet denne
formodning. Det fremgår af § 11, stk. 3, i klagenævnets forretningsorden, at nævnet ved
bevisbedømmelsen kan tillægge det virkning til fordel for modparten, at indklagede ikke har svaret i
sagen og dermed har undladt at medvirke til sagens oplysning. Klagenævnet lægger herefter
bevismæssigt til grund, at indklagede opretholder registreringen af domænenavnet ”informedia.dk” i
strid med domænelovens § 25, stk. 2.
Indklagedes registrering har hindret klageren i at lade domænenavnet ”informedia.dk” registrere, og
klageren har desuden været først i tid med hensyn til at anfægte indklagedes registrering af
domænenavnet. Da klageren endvidere må anses for at have en retlig interesse i at få prøvet
registreringens retmæssighed, findes domænenavnet at burde overføres til klageren.
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”informedia.dk” skal overføres til klageren, INFOMEDIA A/S.
Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 26. april 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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