KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0102
Klager:
ADM Group ApS (under konkurs)
C/O ADM
Høffdingsvej 34
2500 Valby
Danmark
v/ advokat Anders Hoffmann Kønigsfeldt
Indklagede:
Peter Gorniak
Carl Jacobsens Vej 15 B, 5. th.
2500 Valby
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”admgroup.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Frifindelse.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 6. april 2022 med fem bilag (bilag 1-5), svarskrift
af 27. april 2022 uden bilag og replik af 10. maj 2022 uden bilag.
Registreringsdato:
Domænenavnet ”admgroup.dk” er registreret den 1. juli 2016.
Sagsfremstilling:
Klageren er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret
under navnet ADM Group ApS (under konkurs) (CVR-nummer 37545791) med startdato den 15.
marts 2016 og virkningsdato den 1. juli 2016. Selskabet er under konkurs, idet der er afsagt
konkursdekret den 29. marts 2022 af Sø- og Handelsrettens Skifteafdeling. Selskabet har til formål at
udføre opgaver inden for administration, HR, regnskab og bogføring og anden dermed beslægtet
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virksomhed. Endvidere er selskabet registreret under branchekode ”821100 Kombinerede
administrationsserviceydelser” og bibranchen ”782000 Vikarbureauer”. Som reel ejer er registreret
indklagede, som også ses at have været direktør i selskabet fra den 30. september 2016 og til den 29.
marts 2022.
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
”Som kurator for ADM Group ApS under konkurs skal jeg hermed fremkomme med denne klage
jf. lov om internetdomæner § 28. Jeg skal til brug for Klagenævnet for Domænenavnes
(”Klagenævnet”) behandling af sagen fremkomme med følgende:
1. Sagsfremstilling
1.1 Sagens parter
1.1.1 ADM Group ApS under konkurs
ADM Group ApS (”Selskabet”), - CVR 37545791 - er taget under konkursbehandling den 29.
marts 2022 af Sø- og Handelsrettens skifteret. Advokat Anders Hoffmann Kønigsfeldt fra BechBruun er udpeget som kurator. Se vedlagte kuratorattest (bilag 1).
Selskabet har haft som registret formål at udføre opgaver inden for administration, HR,
regnskab og bogføring og anden dermed beslægtet virksomhed. Komplet udskrift fra CVR
vedlægges som bilag 2.
Selskabet har dokumenterbart i perioden 22. juli 2017 og frem til konkursen gjort brug af
domænet ”admgroup.dk”. Som dokumentation herfor vedlægges udskrift fra hjemmesiden
”https://web.archive.org” med kopi af uddrag af indhold på hjemmesiden ”admgroup.dk” pr.
hhv. 22. juli 2017, 27. november 2018, 18. januar 2022 og pr. dags dato (bilag 3).
Selskabet har således kontinuerligt de facto gjort brug af domænet admgroup.dk, ligesom
Selskabets kontaktmail kontinuerligt har været en ”@admgroup.dk” adresse.
Ved konkursdekretets afsigelse blev der ikke umiddelbart registreret nogen aktiver (bilag 4).
1.1.2 Registrant Peter Gorniak
Peter Gorniak fremgår af DK-Hostmasters register som registrant for domænet
”admgroup.dk” (bilag 5). Registreringen er oprettet pr. 1. juli 2016.
Peter Gorniak er som dokumenteret ved bilag 2 den tidligere direktør og reelle ejer af
Selskabet.
Foranlediget af Selskabets konkurs er Peter Gorniak tilskrevet med henblik på udlevering af
loginoplysninger til brug for administration af selskabets domæner og e-mailkonti.
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Peter Gorniak er til trods herfor ikke fremkommet med de efterspurgte oplysninger, og har i
den forbindelse henvist til, at domænet ”admgroup.dk” er registreret af ham privat, og derfor
ikke er Selskabets.
Da Peter Gorniak opfattelse heraf ikke kan tiltrædes af konkursboet, er denne klage indleveret.
[…]
2. Anbringender
Det er klagers påstand, at domænet ”admgroup.dk” skal overføres til ADM Group ApS under
konkurs.
Dette skal ske, da Selskabet alene har gjort brug af domænet, som dokumenteret ved bilag 3,
og derfor må anses som rette registrant modsat Peter Gorniak, der ikke har gjort brug af
domænet siden domænets registrering.
Som det fremgår af bilag 3, så angives alene Selskabets CVR-nr. på hjemmesiden, som kan
tilgås på det pågældende domæne, og det ses ikke i øvrigt, at Peter Gorniak skulle have gjort
brug af domænet.
Peter Gorniaks private registrering og opretholdelse af domænet ”admgroup.dk”, må anses
som udtryk for en registrering i strid med lov om internetdomæner § 25, stk. 2, da Peter Gorniak
ikke selv anvender domænet. Yderligere må opretholdelsen anses som stridende mod god
domænenavnsskik jf. § 25, stk. 1.
[…]
Det gøres til støtte for den nedlagte påstand gældende, at Selskabet, som eneste de facto
anvender af domænet i perioden siden Peter Gorniaks registrering og frem til dags dato, har
krav på at blive indsat som registrant, og at dette resultat følger af forarbejderne til lov om
domæner.
Domænet vil i forhold til en eventuel samlet realisering af Selskabets aktiviteter være et helt
centralt aktiv. Selskabets kreditorer har tillige haft en berettiget forventning om, at Selskabets
hjemmeside tilhørte Selskabet, og derfor ville indgå i konkursmassen jf. konkurslovens § 32.
Opretholdelse af Peter Gorniaks registrering må tillige anses som udtryk for en art
”kreditorly”, og det fremstår således umiddelbart anstødeligt, hvis Peter Gorniak fortsat kan
opretholde registreringen. Dette navnlig da adgang til Selskabets e-mailkonti tillige er knyttet
til domænet, og da registreringen af domænet hos Peter Gorniak privat antageligt alene er sket
på baggrund af økonomisk motiverede forhold hos Peter Gorniak.
Det gøres gældende, at upåagtet af om Selskabet ikke måtte have betalt leje til Peter Gorniak
for anvendelse af domænet, så skal sådan vederlagsfri udlån sidestille med udleje, idet Peter
Gorniak som tidligere ejer af og direktør i Selskabet, muligt på anden måde er blevet økonomisk
begunstiget ved udlånet, samt henset til at Peter Gorniak som tidligere ejer af og direktør i
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Selskabet utvivlsomt har opretholdt registrering af domænet hos ham privat med henblik på
økonomisk gevinst.
Konkursboet har en forpligtigelse til at sikre rådighed over Selskabets digitale post herunder
e-mailkonti, og Peter Gorniak har tillige en forpligtigelse til at bistå med, at der tilvejebringes
en sådan adgang. Der henvises til Forslag til Lov om ændring af konkursloven (LFF 1991-0109 nr. 40), hvor der specifikt anføres, at:
”En bestemmelse om postspærring har ikke selvstændig betydning i de tilfælde, hvor skyldneren
er et selskab, idet de styrende organer i et selskab m.v. - bestyrelse og direktion - mister enhver
kompetence (senest) ved dekretets afsigelse, og post til selskabet m.v. derfor naturligt tilgår
midlertidig bestyrer eller kurator som selskabets kompetente ledelse.”
Det følger af praksis fra Klagenævnet, at der netop i konkurstilfælde som det foreliggende, hvor
ejeren af en konkursramt virksomhed har valgt at placere den formelle registrering af et
domæne uden for det anvendende selskabs formuesfære, skal ske omregistrering til det
anvendende selskabs konkursbo eller en evt. erhverver af konkursboets aktiver jf. eksempelvis
Klagenævnets afgørelse i J.nr.: 2015-0015.”
Som bilag 1 har klageren fremlagt følgende attestation:
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Bilag 2 er en udskrift af 31. marts 2022 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende ADM Group ApS, jf.
nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.
Bilag 3 er to skærmprint fra et opslag på Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org)
vedrørende domænenavnet ”admgroup.dk”, der tilsyneladende viser hjemmesiden på det omtvistede
domænenavn som arkiveret henholdsvis den 22. juli 2017, den 27. november 2018 og den 18. januar
2022, jf. nærmere herom nedenfor i sagsfremstillingen.
Bilag 4 er kopi af en kendelse afsagt den 29. marts 2022 af Sø- og Handelsretten (K 836/22-F), hvor
det er bestemt, at konkursbegæringen mod ADM Group ApS fremmes.
Bilag 5 er en udskrift af 31. marts 2022 fra DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) vedrørende domænenavnet ”admgroup.dk”, jf. nærmere herom ovenfor i
sagsfremstillingen.
Ved opslag den 11. juni 2022 på ”admgroup.dk” har sekretariatet taget følgende kopi, idet en lignende
hjemmeside fremkom ved sekretariatets opslag den 7. april 2022:

I svarskriftet har indklagede anført følgende:
”Jeg vil besvare denne i dag men jeg er uenig med klagen, da jeg har oprettet hjemmeside
admgroup.dk som privat person og selv ejer. Grunden er at jeg bruger domæne til flere af mine
selskaber. Derfor ingen selskab har ret til navnet eller domæne. Jeg betale selv for domæne.
Ergo ingen kan overtage domæne.”
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I replikken har klageren anført følgende:
”Det af Peter Gorniak anførte i dennes svarskrift af 27. april 2022 fremstår i det hele
udokumenteret og bestrides følgelig.
På konkursboets vegne skal jeg opfordre Klagenævnet til at optage sagen til afgørelse på det
foreliggende grundlag.”
Sekretariatet har ved opslag den 11. juni 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af det omtvistede domænenavn
”admgroup.dk”.
Ved e-mail af 7. april 2022 har DK Hostmaster på sekretariatets forespørgsel oplyst, at domænenavnet
”admgroup.dk” har været registreret af indklagede siden den 1. juli 2016.
Sekretariatet har ved opslag den 11. juni 2022 i Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) konstateret, at indholdet på domænenavnet ”admgroup.dk” er arkiveret 15 gange
i perioden fra den 22. juli 2017 og til den 14. marts 2022, og at domænenavnet i hvert fald periodevis
frem til den 18. januar 2022 har indeholdt en hjemmeside for ADM Group ApS. Sekretariatet har
taget følgende kopi af hjemmesiden som arkiveret første gang den 22. juli 2017:

DK Hostmaster har ved e-mail af 9. juni 2022 oplyst, at indklagede – udover det omtvistede
domænenavn – er registrant af domænenavnet ”ma-ren.dk”.
Sekretariatet har ved et opslag den 11. juni 2022 på domænenavnet ”ma-ren.dk” konstateret, at der
ikke fremkom nogen aktiv hjemmeside, idet domænenavnet indeholdt en hjemmeside med bl.a.
teksten ”ma-ren.dk er hostet hos one.com”.
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Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• At indklagede er den tidligere direktør og reelle ejer af ADM Group ApS,
• at ADM Group ApS er taget under konkursbehandling den 29. marts 2022 af Sø- og Handelsrettens
Skifteafdeling,
• at advokat Anders Hoffmann Kønigsfeldt er blevet udpeget som kurator, jf. bilag 1,
• at ADM Group ApS dokumenterbart i perioden fra den 22. juli 2017 og frem til konkursen har
gjort brug af domænenavnet ”admgroup.dk”, jf. bilag 3,
• at ADM Group ApS således kontinuerligt har gjort brug af domænenavnet ”admgroup.dk”,
ligesom selskabets kontaktmail har været en @admgroup.dk-adresse,
• at indklagede foranlediget af selskabets konkurs er tilskrevet med henblik på udlevering af
loginoplysninger til brug for administration af selskabets domæner og e-mailkonti,
• at indklagede til trods herfor ikke er fremkommet med de efterspurgte oplysninger og i den
forbindelse har henvist til, at domænenavnet ”admgroup.dk” er registreret af ham privat og derfor
ikke tilhører selskabet,
• at indklagedes opfattelse heraf ikke kan tiltrædes af konkursboet, hvilket er baggrunden for klagens
indgivelse,
• at det er klagerens opfattelse, at ADM Group ApS (under konkurs) må anses for den rette registrant
af domænenavnet ”admgroup.dk”,
• at domænenavnet ”admgroup.dk” i forhold til en eventuel samlet realisering af selskabets
aktiviteter vil være et helt centralt aktiv,
• at indklagedes private registrering og opretholdelse af domænenavnet ”admgroup.dk” er udtryk
for en registrering i strid med domænelovens § 25, stk. 2, da indklagede ikke selv anvender
domænenavnet,
• at der tillige er tale om en overtrædelse af god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1,
• at indklagedes registrering må anses som udtryk for en art ”kreditorly”, og at det fremstår
anstødeligt, hvis indklagede fortsat kan opretholde registreringen, og
• at domænenavnet ”admgroup.dk” på den baggrund bør overdrages til klageren.
Indklagede har gjort gældende,
• at indklagede er uenig i klagen, da indklagede har oprettet hjemmesiden ”admgroup.dk” som
privatperson,
• at indklagede bruger domænenavnet til flere af sine selskaber, hvorfor intet selskab har ret til
domænenavnet, og
• at indklagede selv har betalt for domænenavnet, og at ingen derfor kan overtage det.
Nævnets bemærkninger:
Det fremgår af sagens oplysninger, at domænenavnet ”admgroup.dk” blev registreret den 1. juli 2016
af indklagede, som fortsat står som registrant heraf.
Tvisten i sagen angår i første række, om indklagede har registreret domænenavnet ”admgroup.dk” på
egne vegne eller på vegne af klageren. Klagen er indgivet af kurator i konkursboet ADM Group ApS,
der som sådan er bemyndiget til at optræde med bindende virkning i boets anliggender, jf.
konkurslovens § 110 (jf. bilag 1).
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Klageren er et anpartsselskab med navnet ADM Group ApS (under konkurs) med startdato den 15.
marts 2016 og virkningsdato den 1. juli 2016. Selskabet er i Det Centrale Virksomhedsregister
registreret som værende under konkurs, idet der er afsagt konkursdekret den 29. marts 2022 af Søog Handelsrettens Skifteafdeling (jf. også bilag 4). Det fremgår af sagens oplysninger, at indklagede
er registreret som reel ejer i ADM Group ApS (under konkurs), og at indklagede frem til
konkursdekretets afsigelse desuden har været registreret som direktør i selskabet. Endvidere fremgår
det af sekretariatets undersøgelser, at domænenavnet ”admgroup.dk” aktuelt indeholder en
hjemmeside for klageren, og at domænenavnet ifølge Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) i hvert fald periodevis fra juli 2017 og frem til januar 2022 har indeholdt en
hjemmeside for klageren.
De nævnte forhold skaber efter klagenævnets opfattelse en stærk formodning for, at domænenavnet
reelt er blevet registreret på vegne af og til brug for selskabet, og dermed for, at det er selskabet, som
har været den reelle registrant af domænenavnet. Det må derfor påhvile indklagede at afkræfte denne
formodning.
Indklagede har anført, at han har oprettet hjemmesiden på domænenavnet ”admgroup.dk” som
privatperson, da domænenavnet bruges til flere af indklagedes selskaber. Klageren har derfor efter
indklagedes opfattelse ikke ret til domænenavnet, som indklagede selv har betalt for.
Klagenævnet finder ikke, at indklagede herved har afkræftet formodningen for, at domænenavnet
”admgroup.dk” er registreret på vegne af og til brug for klageren. Som sagen foreligger oplyst, må
klageren således antages at være den egentlige indehaver af brugsretten til det omtvistede
domænenavn. Klagenævnet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på indklagedes forbindelse til
klageren, samt at domænenavnet er identisk med den kendetegnsbærende del af klagerens
selskabsnavn, og at domænenavnet udelukkende ses at have været anvendt til en hjemmeside
vedrørende klagerens virksomhed. Det forhold, at registreringen af domænenavnet oprindeligt måtte
være blevet betalt af indklagede, kan ikke føre til en anden vurdering.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”admgroup.dk” skal overføres til klageren, ADM Group ApS
(under konkurs). Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 4. juli 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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