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1. Sökande
Sökanden är EMCO Elektronik, Sverige.

2. Innehavare
Innehavaren är D.V.,Domain Brokers Sweden AB, Sverige.

3. Domännamn och Förfarandet
Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <emco.se> (“Domännamnet”).
Ansökan har lämnats in i enlighet med Registreringsvillkor gällande för toppdomänen .se
(“Registreringsvillkoren”) och Förfaranderegler för alternativt tvistlösningsförfarande för domännamn i
toppdomänen “.se” (“Förfarandereglerna”).
WIPO Arbitration and Mediation Center (“WIPO Center”) verifierade att ansökan uppfyllde de formella kraven
som återfinns i Registreringsvillkoren och Förfarandereglerna. I enlighet med paragraf 13 i
Förfarandereglerna, meddelade WIPO Center formellt Innehavaren om ansökan den 7 april 2022.
Innehavaren lämnade in ett svar den 5 maj 2022.
WIPO Center utsåg Jonas Gulliksson som ensam Tvistlösare i detta ärende den 11 maj 2022. Tvistlösaren
har lämnat in en deklaration om opartiskhet och oavhängighet, vilket krävs för att WIPO Center ska kunna
säkerställa att paragraf 1 i Förfarandereglerna är uppfylld.

4. Bakgrund
Sökanden är innehavare av det registrerade företagsnamnet EMCO Elektronik. Företagsnamnet
registrerades den 26 oktober 1988.
Domännamnet registereades den 17 mars 2020 och landar på en hemsida som visar att det är tillsalu.

page 2
5. Yrkanden
Sökanden har yrkat att Domännamnet ska överföras till denne.
Innehavaren har bestritt bifall till Sökandens yrkande.

6. Parterna har anfört
A. Sökanden
Sökanden har i huvudsak anfört följande.
Företagsnamnet EMCO Elektronik har innehafts av Sökanden sedan år 1988. Sökanden är även innehavare
av domännamnet <emco.nu> sedan år 2000. På internet kallas Sökanden ofta för just ”Emco”.
Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet som har rättsgrund i Sverige och som Sökanden har
rätt till.
Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro. Innehavaren har som affärsidé att registrera
domännamn och sedan sälja dem dyrt och tjäna pengar på dem. Eftersom Sökanden inte är okänd på
internet och har funnits mycket länge måste Innehavaren haft vetskap om Sökanden och domännamnet
<emco.nu> redan när denne valde att registrera Domännamnet år 2020. I synnerhet eftersom en sådan
kartläggning bör vara en grundläggande aktivitet med tanke på Innehavarens affärsidé. Det är högst troligt
att Domännamnet har registrerats för att så småningom säljas till Sökanden. Även om Innehavaren inte
aktivt har sökt upp och erbjudit Domännamnet till Sökanden, har Domännamnet varit till salu i två år utan att
någon annan visat intresse och köpt det. Innehavaren har inte velat diskutera försäljning av Domännamnet
när Sökanden, i egenskap av privatperson, kontaktat denne. Sökanden blev av Innehavaren informerad om
att priset för Domännamnet var betydligt högre än de 7 000 SEK som var den lägsta budnivå. På hemsidan
som Domännamnet leder till utger sig Innehavaren för att vara någon typ av auktoriserad säljagent.
Innehavaren har inte har någon egen rätt, koppling eller berättigat intresse till Domännamnet.
B. Innehavaren
Innehavaren har i huvudsak anfört följande.
Innehavaren handlar aktivt med domännamn och är idag en av Sveriges större innehavare av domännamn.
Innehavaren strävar efter att begränsa sin domännamnsportfölj till generiska domännamn med breda
användningsområden. Innehavaren registrerade Domännamnet den 17 mars 2020 tillsammans med ett antal
andra äldre generiska domännamn som släpptes då. Det var inte en riktad insats med s.k. snapback, utan
detta var en manuell registrering. Sökande hade alltså själv möjlighet att registrera Domännamnet innan
Innehavaren gjorde det.
Innehavarens registrering av Domännamnet baserades på “co” som förkortning av “company” eller
“corporation”. Innehavaren har ett stort antal domännamn i format “xxCO”, likaså den svenska
motsvarigheten “xxAB” för aktiebolag. Söker man på “emco” eller “em co” hos Bolagsverket framkommer ett
antal bolag, både aktiva och avregistrerade, vilket påvisar att det inte är ett för Sökanden unikt namn. Söker
man istället på “em* co*” svarar Bolagsverkets databas med “Antal träffar: >243” samt “Din sökning gav för
många träffar”. Det finns alltså väldigt många svenska företag som kan använda “EMCO” som förkortning.
Sökande påstår även att Innehavaren registrerat Domännamnet för att sälja till just denne. Innehavaren
känner dock inte till Sökandes enskilda firma sedan tidigare. Sökande omsätter mindre än 199 000 SEK per
år och befinner sig i en helt annan del av landet. Dessutom bedriver Innehavaren inte någon uppsökande
verksamhet.
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Som bevis för att Sökandens firma är känd framhåller Sökanden ett marint forum där “emco” där 17 st.
omnämnanden förekommer. Sökanden utelämnar dock att dessa omnämnanden är från oktober 2008, d.v.s.
för nästan 14 år sedan. Vid Google-sökning av “emco” kommer Sökandes verksamhet inte ens upp trots 16
sidor med bilder.
Innehavaren använder sig inte heller av någon “kartläggning” av namn som Sökanden påstår. Innehavaren
gör inga kontroller innan registrering utan fokuserar på domännamn med många användningsområden och
med brett kundunderlag. Innehavaren registrerar generiska domännamn i bulk; generella ord, akronymer,
för- och efternamn, korta domännamn (2-3 tecken), förkortningar såsom “xxCO.se”, “xxAB.se”, “xxIT.se”,
“xxEL.se”, “xxMED.se”, m.m. Innehavaren har aldrig någon specifik köpare i åtanke.
Sökanden kontaktade Innehavaren i egenskap av privatperson. Då privatpersoner brukar tycka att några
hundra SEK är rimligt för ett bra, attraktivt domännamn, som dessutom tidigare varit upptaget i många år,
valde Innehavaren att sätta ner foten direkt för att bespara båda parter onödig diskussion. Att Innehavaren
registrerar domännamn för att “sälja dyrt” som Sökanden påstår bestrids. Innehavaren har domännamn i alla
prisklasser. Det som är “dyrt” för en privatperson kan anses väldigt billigt av ett företag som förstår värdet av
rätt domännamn. Vidare hann Sökanden inte få någon exakt prisuppgift av Innehavaren innan Sökanden
gav in ansökan för detta förfarande. Oavsett vilket pris Innehavaren tänkt för ett specifikt domännamn har
alla dess domännamn i dagsläget samma startsida med gemensam lägsta bud nivå. Detta för att filtrera bort
oseriösa budgivare, oftast privatpersoner. Samtidigt finns det utrymme för diskussion med seriösa
spekulanter. Det flesta bud accepterar Innehavaren direkt och många domännamn säljs t.o.m. billigare än
det lägsta budet som initialt går att lägga. Innehavaren använder sig endast av den enklaste landningssida
för sina domännamn och Domännamnet pekar inte till något externt som kan skada Sökanden.
Domännamnet har alltså varken registrerats eller använts i ond tro.

7. Diskussion och Slutsatser
Enligt Registreringsvillkoren skall ett domännamn avregistreras eller överföras till den som begärt
tvistlösningsförfarandet om
1. Domännamnet är identiskt med eller liknar
a) ett varukännetecken,
b) ett näringskännetecken,
c) ett släktnamn,
d) ett konstnärsnamn (om namnet inte syftar på någon sedan länge avliden),
e) en titel på annans skyddade litterära eller konstnärliga verk,
f) ett namn som skyddas genom förordning (2019:167) om vissa officiella beteckningar,
g) ett namn på statlig myndighet som tas upp i det register Statistiska centralbyrån ska föra enligt SFS
2007:755 (förordning om det allmänna myndighetsregistret), eller dess vedertagna förkortning,
vilket har rättsgrund i Sverige och till vilket den som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och
2. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och
3. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet.
För att den som ansökt om tvistlösning skall nå framgång med överföring av ett domännamn måste samtliga
tre villkor ovan vara uppfyllda.
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A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till
vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt
Domännamnet liknar Sökandens registrerade företagsnamn EMCO Elektronik som har rättsgrund i Sverige.
Företagsnamnet registrerades före Domännamnet.
B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro
Det är inte otillbörligt att registrera domännamn enbart i syfte att använda dessa genom att sälja dem till
högstbjudande.
Innehavaren har framhållit att denne strävar efter att registrera generiska domännamn i syfte att sälja dem
vidare, vilket Innehavaren menar har varit fallet vid registrering av Domännamnet. Utifrån vad Innehavaren
har anfört framgår det att syftet med registreringen av Domännamnet var att utforma Domännamnet på ett
sådan sätt att det skulle vara intressant för flera potentiella domännamnsinnehavare.
Det framstår som osannolikt att Innehavaren, som bedriver affärsmässig handel med domännamn, inte
skulle ha gjort någon efterforskning avseende potentiella motstående rättigheter vid registrering av
domännamn. Särskilt med beaktande av vad Innehavaren har anfört om dess strategier för registrering av
domännamn. I aktuellt förfarande så registrerades Domännamnet manuellt och utgångspriset för
Domännamnet i vart fall översteg 7 000 SEK.
Vid en sådan efterforskning bör Innehavaren ha fått kännedom om Sökanden. Sökanden kallas kort för
”Emco” och Sökandens företag, EMCO Elektronik grundades år 1998 samt drivit sin verksamhet via
domännamnet <emco.nu> sedan år 2000. Tvistlösaren noterar även att ordet ”emco” inte har någon
betydelse enligt SAOL. Vid en sammantagen bedömning av omständigheterna i aktuellt förfarande finner
Tvistlösaren det sannolikt att Innehavaren bör ha känt till Sökandens företagsnamn och att Innehavaren
agerat ond tro.
C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet
Omständigheter till stöd för en rätt eller berättigat intresse till Domännamnet för Innehavaren har inte
framkommit i ärendet.

8. Beslut
Domännamnen ska överföras till Sökanden.

Jonas Gulliksson
Datum: 31 maj 2022

