KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

J.nr.: 2022-0129
Klager:
Sophienholm Cafe ApS
Nybrovej 401
2800 Lyngby
Danmark
Indklagede:
Sophienholm Cafeteria
Nybrovej 401
2800 Lyngby
Danmark
Parternes påstande:
Klagerens påstand
Indklagede tilpligtes at overføre domænenavnet ”sophienholmcafe.dk” til klageren.
Indklagedes påstand
Indklagede har ikke svaret i sagen.
Dokumenter:
Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 11. maj 2022 med fire bilag (bilag 1-4).
Registreringsdato:
Domænenavnet ”sophienholmcafe.dk” er registreret den 4. maj 2004.
Sagsfremstilling:
Klageren er et anpartsselskab, der ifølge udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (bilag 4) er
registreret under navnet Sophienholm Cafe ApS (CVR-nummer 39112205) med startdato den 25.
november 2017. Selskabet er registreret under branchekode 561010 ”Restauranter”, og selskabets
formål er at ”drive cafeteria og dermed beslægtet virksomhed”.
I klageskriftet er bl.a. anført følgende:
”Vi har købt Sophienholm Cafe, incl. domæne.
Kan ikke få det omregistreret hos DK Hostmaster, de henviser til jer.
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…
Den tidligere ejer KI Konsulent har ikke mere adgang desværre.”
Bilag 1 er en aftale af 18. december 2017 om overdragelse af virksomheden Sofienholm Cafe fra
Sophienholm Cafeteria ApS til Sophienholm Cafe ApS. Det fremgår af aftalens § 9 bl.a., at
overdragelsen omfatter domænenavnet ”sophienholmcafe.dk”.
Bilag 2 og 3 er en faktura fra DK Hostmaster til KI Konsulent og Investeringsvirksomhed ApS
vedrørende betaling af ”periodegebyr” for periode 1. juni 2021 til 31. maj 2022 for domænenavnet
”sophienholmcafe.dk”.
Sekretariatet har ved opslag den 10. juni 2022 i Det Centrale Virksomhedsregister konstateret, at KI
Konsulent og Investeringsvirksomhed ApS (CVR-nummer 31347467) frem til den 5. februar 2018
var registreret under navnet Sophienholm Cafeteria.
Ved opslag den 10. juni 2022 i DK Hostmasters WHOIS-database har sekretariatet konstateret, at
domænenavnet ”sophienholmcafe.dk” står anført som registreret af ”Sophienholm Cafeteria”.
Domænenavnet er registreret den 4. maj 2004.
Sekretariatet har ved opslag den 11. maj 2022 på domænenavnet ”sophienholmcafe.dk” taget
følgende kopi.

Ved fornyet opslag den 10. juni 2022 på domænenavnet ”sophienholmcafe.dk” fremstod som vist
ovenfor.
Parternes anbringender kan sammenfattes således:
Klageren har gjort gældende,
• at klageren har købt Sophienholm Cafe, herunder domænenavnet ”sophienholmcafe.dk”, i 2017,
og
• at domænenavnet ikke kan omregistreres til klageren hos DK Hostmaster.
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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 fremgår af sagens oplysninger, at virksomheden Sofienholm Cafe ved aftale af 18. november
2017 blev overdraget fra Sophienholm Cafeteria ApS til klageren, Sophienholm Cafe ApS. Af
aftalens § 9 fremgår bl.a., at overdragelsen omfatter domænenavnet ”sophienholmcafe.dk”.
Af sagens oplysninger fremgår endvidere,
”sophienholmcafe.dk” til brug for sin hjemmeside.

at

klageren

anvender

domænenavnet

Klageren har oplyst, at overdragelsen af domænenavnet ”sophienholmcafe.dk” ved en fejl ikke er
blevet registreret i DK Hostmasters WHOIS-database.
Da der på baggrund af de foreliggende oplysninger ikke er grund til at betvivle, at klageren er den
egentlige indehaver af brugsretten til domænenavnet ”sophienholmcafe.dk”, kan klageren kræve
registreringen af domænenavnet overført til sig i medfør af domænelovens § 25, stk. 1.
I medfør af domænelovens § 28, stk. 4, nr. 1, træffer klagenævnet herefter følgende

AFGØRELSE
Registreringen af domænenavnet ”sophienholmcafe.dk” skal overføres til klageren, Sophienholm
Cafe ApS. Overførslen skal gennemføres straks.
Klagegebyret tilbagebetales til klageren.
Dato: 4. juli 2022

___________________
Kaspar Linkis
(Formand)

Knud Wallberg

Jens Schovsbo
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