KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0116
Klager:
Klager 1
Red Bull GmbH
Am Brunnen 1
5330 Fuschl am See
Østrig
og
Klager 2
DKT Holdings ApS
C/O TDC A/S
Teglholmsgade 1
2450 København SV
Danmark
v/ advokat Mikkel Kleis
Indklagede:
JEANNE ABENG
Beach Breeze Avenue
Victoria
00237 Limbe
Cameroon
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overdrage domænenavnet ”dktholdings.dk” til klager 2.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 13. april 2022 med otte bilag (bilag 1-8).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”dktholdings.dk” er registreret den 15. maj 2021.
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Sagsfremstilling:
Klager 2 er et anpartsselskab, der i Det Centrale Virksomhedsregister (www.cvr.dk) er registreret
under navnet DKT Holdings ApS (CVR-nummer 39186829) med startdato den 22. december 2017.
Selskabets formål er at foretage investeringer enten direkte eller indirekte gennem helt eller delvist
ejede datterselskaber, og selskabet er endvidere registreret under branchekode ”642020 Ikkefinansielle holdingselskaber”.
I klageskriftet er anført om baggrunden for klagen bl.a.:
“Sagsfremstilling:
Red Bull GmbH (Klager 1) er en østrigsk virksomhed, som bl.a. fremstiller den verdenskendte
energidrik Red Bull. Dette produkt bliver solgt i 172 lande verden over, herunder i Danmark,
og er den bedst sælgende energidrik i verden. Uddrag af produktsiden på redbull.com
vedlægges som bilag 1.
Red Bull GmbH er bl.a. indehaver af følgende varemærke registreret med virkning for Danmark
og EU, og som er registreret for bl.a. energidrikke i klasse 32:
EU varemærkeregistrering nr. 52787 „Red Bull & Device” med designering af EU

(udskrift fra EU’s varemærkeregister vedlægges som bilag 2).
Red Bull varemærket er særdeles velkendt og nyder stor popularitet blandt forbrugere i hele
verden, herunder særligt i Danmark og EU. Som følge af Red Bulls omfattende investeringer i
markedsføring samt beskyttelse og håndhævelse af sit brand, har Red Bull’s varemærke en helt
særlig status som særdeles velkendt varemærke og nyder dermed en udvidet beskyttelse.
Varemærket anvendes på den berømte Red Bull energidrik, som bl.a. har følgende udformning:
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DKT Holdings ApS (Klager 2) er moderselskab i TDC Group, som er Danmarks største
teleselskab med aktiviteter inden for primært telefoni, bredbånd og tv. TDC har gennem mange
år været blandt de største selskaber i Danmark.
Både DKT Holdings ApS og de øvrige selskaber i TDC Group har deres registrerede adresse
på Teglholmsgade 1, 2450 København SV. Udskrift fra CVR-registret for DKT Holdings ApS
vedlægges som bilag 3.
Indklagede har den 15. maj 2021 oprettet domænenavnet dktholdings.dk. Domænenavnet
består således af selskabsnavnet på DKT Holdings ApS.
Ved opslag på domænenavnet fremkommer en hjemmeside med et indhold, som fremgår af bilag
4. Det fremgår af dette bilag, at selskabsnavnet DKT Holdings ApS og selskabets adresse
anvendes på den hjemmeside, der kan tilgås via domænet.
Øverst på hjemmesiden anvendes et logo, som består i selskabsnavnet DKT Holdings ApS i
kombination med et figurmærke med stor lighed med Red Bull GmbH’s varemærke:

På hjemmesiden er der bl.a. indsat følgende fejlagtige beskrivelse af DKT Holdings ApS:
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Indklagede anfører bl.a. videre på hjemmesiden at være ”the number one Red Bull Energy
drink wholesale distributor”, hvilket ikke er korrekt:

På forsiden af indklagedes hjemmeside anvendes bl.a. følgende billede:

Dette billede er, sammen med en række øvrige billeder på hjemmesiden, kopieret fra Red Bull
GmbH’s hjemmeside, jf. følgende uddrag fra undersiden https://jobs.redbull.com (bilag 5):
[…]
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En Google-søgning på ”DKT Holdings ApS” foretaget den 7. april 2022 viser, følgende
søgeresultat jf. bilag 6:
[…]
Som det fremgår, fremkommer indklagedes hjemmeside således som første søgeresultat
sammen med en angivelse af, at DKT Holdings ApS – i strid med sandheden – er ”Red Bull
Energy drink wholesale distributor”.
Red Bull GmbH har via en 3. parts serviceudbyder per den 11. april 2022 fået spærret for
indholdet på hjemmesiden bag dktholdings.dk, jf. bilag 7:
[…]
Anbringender (begrundelser for klagen/påstanden):
Det gøres overordnet gældende, at både indklagedes registrering og anvendelse af
domænenavnet dktholdings.dk er i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk.
1.
Det følger af forarbejderne til domæneloven, at kravet om overholdelse af god
domænenavnsskik i domænelovens § 25, stk. 1 gælder både registrering, ibrugtagning,
markedsføring, overdragelse, anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke
er tilsigtet at lægge nogen begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af
domænenavne, der kan være underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik.
Bestemmelsen indebærer, at der skal foretages afvejning af klagernes interesse i den nedlagte
påstand overfor indklagedes interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet ud fra
en vurdering af, om domænenavnet anvendes på en loyal måde og til varetagelse af legitime
interesser.
Til støtte for klagen gør Klagerne følgende anbringender gældende:
-

Som det fremgår af sagsfremstillingen, er domænenavnet dktholdings.dk alene registreret
og anvendt med det ene formål at give brugerne det fejlagtige indtryk, at DKT Holdings
ApS står bag hjemmesiden bag domænenavnet. Dette bekræftes af at selve domænenavnet
består af selskabsnavnet DKT Holdings og af anvendelsen af selskabsnavnet DKT Holdings
ApS og selskabets forretningsadresse på hjemmesiden bag domænenavnet. Registreringen
af domænenavnet og anvendelsen af hjemmesiden er derfor en klar overtrædelse af
markedsføringslovens §§ 5 og 20 om vildledende og utilbørlig handelspraksis.

-

Brugen af DKT Holdings ApS’ selskabsnavn i domænenavnet dktholdings.dk og på
hjemmesiden bag domænenavnet udgør en krænkelse af DKT Holdings ApS’ rettigheder til
navnet som forretningskendetegn, herunder særligt fordi brugen sker på en måde, der er
egnet til at fremkalde forveksling med DKT Holdings ApS, jf. markedsføringslovens § 22.

-

Den fejlagtige beskrivelse af DKT Holdings ApS’ aktiviteter på hjemmesiden (fx angivelsen
”DKT Holdings ApS is an exclusive distributor of beverages in Denmark. Selling worldwide
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at a very good discount”) udgør ligeledes en overtrædelse af markedsføringslovens §§ 5 og
20 om vildledende og utilbørlig handelspraksis.
-

Brugen af de to røde tyre som en del af logoet øverst på hjemmesiden er egnet til at skabe
urigtigt indtryk af, at der er et samarbejde mellem Red Bull GmbH og indklagede (som
udgiver sig for at være DKT Holdings ApS). Denne brug indebærer risiko for forveksling
med Red Bull GmbH’s varemærkerettigheder, ligesom brugen skader det særpræg og
renommé, der er knyttet til Red Bull GmbH’s velkendte varemærke, jf.
varemærkeforordningens art. 9, stk. 2, litra b og c).

-

Den urigtige angivelse på hjemmesiden, at DKT Holdings ApS’ er ”the number one Red
Bull Energy drink wholesale supplier” udgør en vildledende og utilbørlig handelspraksis i
strid med markedsføringslovens §§ 5 og 20.

-

DKT Holdings ApS’ brug af billeder fra Red Bull GmbH’s hjemmeside redbull.com er egnet
til at skabe et urigtigt indtryk af, at der er et samarbejde mellem indklagede og Red Bull
GmbH, ligesom brugen krænker Red Bull GmbH’s rettigheder til billederne i henhold til
ophavsretslovens § 70.

-

Uanset at Red Bull GmbH har fået spærret for adgangen til indholdet på hjemmesiden
dktholdings.dk, har klagerne en legitim interesse i at få medhold sin påstand, idet
indklagede potentielt vil kunne flytte domænenavn og hjemmeside over til en anden udbyder
og derved fortsætte sine krænkende aktiviteter.

På baggrund af ovenstående fremstår det således klart, at brugen af klagernes rettigheder sker
på en særdeles illoyal måde uden varetagelse af nogen form for legitim interesse. Dermed er
registrering og anvendelse af domænenavnet dktholdings.dk i strid med god domænenavnsskik,
jf. domænelovens § 25, stk. 1.
Klagenævnet skal derfor efter Klagernes opfattelse træffe beslutning om, at domænenavnet skal
overdrages til DKT Holdings ApS, jf. domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1.”
Som bilag 1 har klageren fremlagt et skærmprint fra et opslag den 7. april 2022 på domænenavnet
”redbull.com”.
Bilag 2 er en udskrift af 11. april 2022 fra Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel
Ejendomsret (EUIPO) vedrørende en EU-varemærkeregistrering til følgende figurmærke (EUTM
1108568):
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Af udskriften fremgår det bl.a., at figurmærket – som klager 1 er anført som indehaver af – er
registreret den 5. maj 2011. Endvidere fremgår det, at figurmærket knytter sig til vareklasserne 25,
28, 32, 41 og 43, der omfatter bl.a. ikke-alkoholiske drikke såsom energidrikke.
Bilag 3 er en udskrift af 7. april 2022 fra Erhvervsstyrelsen vedrørende klager 2, DKT Holdings ApS,
jf. nærmere herom ovenfor i sagsfremstillingen.
Bilag 4 er en række skærmprint fra hjemmesiden www.dktholdings.dk af henholdsvis den 29. marts
2022 og den 4. april 2022.
Bilag 5 er tilsyneladende et skærmprint fra et opslag den 11. april 2022 på domænenavnet
”redbull.com”.
Bilag 6 er en udskrift fra en udateret søgning i Google (www.google.dk) på ”dkt holdings aps”.
Bilag 7 er et skærmprint fra et opslag den 11. april 2022 på domænenavnet ”dktholdings.dk”, jf.
nærmere nedenfor i sagsfremstillingen.
Bilag 8 (litreret af sekretariatet) er en udskrift af 13. april 2022 fra www.firmenabc.at vedrørende
klager 1, Red Bull GmbH.
Ved opslag den 13. april 2022 på ”dktholdings.dk” har sekretariatet taget følgende kopi:
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Ved fornyet opslag den 13. maj 2022 på ”dktholdings.dk” blev sekretariatet viderestillet til
”https://a4copytraders.store”, hvoraf der er taget følgende kopi:

Sekretariatet har ved opslag den 14. maj 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database (www.dkhostmaster.dk) konstateret, at indklagede er registrant af det omtvistede domænenavn
”dktholdings.dk”.
DK Hostmaster har ved e-mail af 13. april 2022 oplyst, at indklagede har været registrant af
domænenavnet ”dktholdings.dk” siden den 15. maj 2021.
Ved en søgning på ”dktholdings.dk” den 14. maj 2022 på Internet Archive Wayback Machine
(www.archive.org) har sekretariatet konstateret, at indholdet på domænenavnet ”dktholdings.dk” er
arkiveret i alt 15 gange i perioden fra den 16. maj 2021 og til den 11. maj 2022. Sekretariatet har i
den forbindelse konstateret, at det omtvistede domænenavn i hvert fald periodevis fra den 15. juni
2021 og til den 12. marts 2022 har indeholdt en hjemmeside, der fremstår som hidrørende fra klager
2 i forbindelse med distribution af Red Bull-energidrikke. Sekretariatet har taget følgende kopi af
hjemmesiden som arkiveret den 12. marts 2022:
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Endvidere har DK Hostmaster ved e-mail af 9. maj 2022 oplyst, at indklagede – udover at være
registrant af domænenavnet ”dktholdings.dk” – ikke er registrant af andre domænenavne under .dkinternetdomænet.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klagerne har gjort gældende,
• at domænenavnet ”dktholdings.dk” alene er registreret og anvendt med det ene formål at give
brugerne det fejlagtige indtryk, at klager 2 står bag hjemmesiden,
• at dette bekræftes af, at selve domænenavnet består af klager 2’s selskabsnavn DKT Holdings ApS
samt anvendelsen af selskabsnavnet DKT Holdings ApS og klager 2’s forretningsadresse på
hjemmesiden under domænenavnet ”dktholdings.dk”,
• at registreringen og anvendelsen af domænenavnet ”dktholdings.dk” er en klar overtrædelse af
markedsføringslovens §§ 5 og 20 om vildledende og utilbørlig handelspraksis, også henset til den
fejlagtige beskrivelse af klager 2’s aktiviteter.,
• at brugen af klager 2’s selskabsnavn i domænenavnet ”dktholdings.dk” og på hjemmesiden under
domænenavnet udgør en krænkelse af klager 2’s rettigheder til navnet som forretningskendetegn,
jf. markedsføringslovens § 22,
• at brugen af de to røde tyre som en del af logoet øverst på hjemmesiden er egnet til at skabe urigtigt
indtryk af, at der består et samarbejde mellem klager 1 og indklagede, der udgiver sig for at være
klager 2,
• at denne brug indebærer en risiko for forveksling med klager 1’s varemærkerettigheder, ligesom
brugen skader det særpræg og renommé, der er knyttet til klager 1’s velkendte varemærke, jf.
varemærkeforordningens art. 9, stk. 2, litra b og c,
• at denne forvekslingsrisiko yderligere forstærkes af indklagedes brug af billeder fra klager 1’s
hjemmeside www.redbull.com, ligesom brugen i øvrigt udgør en krænkelse af klager 1’s
rettigheder til billederne i henhold til ophavsretslovens § 70,
• at klager 1 og 2 – uanset at man har fået spærret adgangen til hjemmesiden under domænenavnet
”dktholdings.dk” – har en legitim interesse i at få overført domænenavnet til klager 2,
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• at indklagedes således potentielt vil kunne flytte domænenavn og hjemmeside over til en anden
udbyder og derved fortsætte sine krænkende aktiviteter,
• at det derfor står klart, at brugen af klager 1 og 2’s rettigheder sker på en særdeles illoyal måde
uden varetagelse af nogen form for legitim interesse,
• at indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet ”dktholdings.dk” dermed er i strid
med god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 25, stk. 1, og
• at domænenavnet ”dktholdings.dk” på den baggrund bør overdrages til klager 2.
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:
Det bemærkes, at indklagede ikke har indgivet et svarskrift i sagen, hvorfor denne afgøres på grundlag
af klagere 1 og 2’s sagsfremstilling og de af klagerne indsendte bilag, jf. § 11, stk. 3, i klagenævnets
forretningsorden.
Som sagen er oplyst, giver den navnlig anledning til at overveje, om indklagedes registrering og
opretholdelse af domænenavnet ”dktholdings.dk” er i strid med god domænenavnsskik, jf. § 25, stk.
1, i lov nr. 164 af 26. februar 2014 om internetdomæner (domæneloven). Denne bestemmelse har
følgende ordlyd:
”§ 25. Registranter må ikke registrere og anvende domænenavne i strid med god
domænenavnsskik”.
I forarbejderne til domænelovens § 25, stk. 1, jf. lovforslag L 66 af 13. november 2013
(Folketingstidende 2013-14, Tillæg A, s. 30-31), er det forudsat bl.a., at kravet om overholdelse af
god domænenavnsskik gælder både registrering, ibrugtagning, markedsføring, overdragelse,
anvendelse og opgivelse af domænenavne, og at det således ikke er tilsigtet at lægge nogen
begrænsning i, hvilke hændelser omkring registrering og brug af domænenavne der kan være
underlagt pligt til at følge god domænenavnsskik.
Indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”dktholdings.dk” har helt åbenbart været egnet til
at skabe forveksling med klager 1 og 2 og forvirring og uklarhed hos internetbrugere, som ved en fejl
er kommet ind på indklagedes hjemmeside i forbindelse med deres søgen efter klagerne. Der er
således ikke blot tale om snyltning på klager 1 og 2’s brand, men også en formentlig retsstridig
anvendelse af bl.a. virksomhedsnavn og forretningsadresse med henblik på at skabe forveksling.
Indklagedes registrering og brug af domænenavnet ”dktholdings.dk” fremstår derfor som stærkt
illoyal og chikanøs over for klager 1 og 2.
På denne baggrund finder klagenævnet, at indklagedes registrering og brug af domænenavnet
”dktholdings.dk” udgør en klar overtrædelse af domænelovens § 25, stk. 1, om god
domænenavnsskik.
Nævnet træffer herefter i medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, følgende

AFGØRELSE
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Registreringen af domænenavnet ”dktholdings.dk” skal overføres til klager 2, DKT Holdings ApS.
Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klagerne.
Dato: 8. juni 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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