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1. Sökande 
 
Sökanden är Visma Spcs AB, Sverige, företrädd internt. 
 
2. Innehavare 
 
Innehavaren är S.W., BuyName.com GmbH, Tyskland. 
 
3. Domännamn och förfarandet 
 
Alternativt Tvistlösningsförfarande avseende domännamnet <vismapcs.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 15 juni 2022. Innehavaren lämnade inte in ett svar och följaktligen meddelade WIPO Center parterna om 
Innehavarens uteblivna svar den 22 juli 2022.  
 
Den 25 juli 2022 erhöll WIPO Center en kommunikation i ärendet från EdenMedia Seychelles (”EdenMedia”).  
 
WIPO Center utsåg Jon Dal som ensam tvistlösare i detta ärende den 2 augusti 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.  
 
Sökanden har begärt att ansökan ska prövas enligt Påskyndat Förfarande vid uteblivet svar från 
Innehavaren. Ett svar har inkommit från EdenMedia som uppger har man har förvärvat Domännamnet från 
Innehavaren. Ärendet ska därför inte prövas enligt Påskyndat Förfarande.  
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4. Yrkanden 
 
Sökanden yrkar att Domännamnet ska överföras till Sökanden.  
 
Den registrerade Innehavaren har inte inkommit med något svar. EdenMedia har uppgivit att man är berett 
att överföra Domännamnet till Sökanden utan ersättning.  
 
 
5. Parterna har anfört 
 
5.1. Sökanden 
 
A. Domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till 
vilken den som begärt tvistlösningen kan visa rätt 
 
Sökanden är ett svenskt aktiebolag vars företagsnamn, Visma Spcs AB, registrerades år 1984. Sökanden är 
innehavare av den svenska varumärkesregistreringen nr. 335751 avseende ordet “Spcs”, registrerat i 
klasserna 9, 16 och 41. Ansökan avseende detta varumärke inlämnades den 25 mars 1998 och 
registrerades den 24 mars 2000.  
 
Sökanden bedriver verksamhet med att tillhandahålla IT-stöd för bokföring, redovisning, lön och 
fakturahantering. Sökanden har bl.a. system som marknadsförs under namnen Vimsa Lön och Visma 
eEkonomi.  
 
Domännamnet registrerades den 1 december 2011 och liknar rättighet som Sökanden enligt ovan har visat 
sig inneha rätten till.  
 
B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro 
 
Av innehållet på hemsidan med Domännamnet framgår att det finns möjlighet att köpa, eller gratis prova på, 
tjänster för bokföring, lön och fakturahantering som liknar de tjänster som Sökanden tillhandahåller. Det 
antyds även att det föreligger ett samarbete med Visma. Sökanden gör gällande att det inte föreligger något 
sådant samarbete och att de tjänster som tillhandahålls av Sökanden inte kan köpas via denna hemsida. 
Sökanden sökte i oktober 2021 kontakt med Innehavaren genom Internetstiftelsens kontaktbegäran, men 
har inte mottagit något svar. Det är tydligt att Innehavaren avsiktligt använder sig av domännamn som är 
förväxlingsbara med Sökanden och dess varumärke för att generera internettrafik till sidan, alternativt 
använder Domännamnet för att bedriva en verksamhet som är förväxlingsbar med Sökandens. Innehavaren 
tycks försöka göra vinning av koppling till Sökandens marknadsposition och renommé. Domännamnet 
riskerar att vilseleda konsumenter att tro att Domännamnet är kopplat till Sökanden. Vidare kan 
Domännamnet inte påstås användas i något som helst språklig betydelse. Mot bakgrund av detta måste 
Domännamnet ha registrerats, eller i vart fall använts, i ond tro. 
 
C. Innehavaren har inte någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet 
 
Sökanden kan inte finna att Innehavaren har några rättigheter avseende namnet, eller skäl som kan ligga till 
grund för valet av domännamn. Sammantaget kan Innehavaren inte anses ha någon rätt eller berättigat 
intresse till Domännamnet. 
 
D. Bevisning  
 
Sökanden åberopar som bevisning bl.a. skärmdumpar från Domännamnet och utdrag från bolagsregistret.  
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5.2. Innehavaren/förvärvaren  
 
Den registrerade Innehavaren har inte inkommit med något svar.  
 
EdenMedia 
 
Domännamnet förvärvades av oss nyligen som en del av en domänportfölj för monetarisering från 
BuyName.com GmbH, som uteslutande används för att styra användare till betalda annonser som valts ut av 
olika PPC- eller nollklickannonseringsnätverk, inklusive Above.com som vi samarbetar med för att tjäna 
pengar på domännamn. 
 
Vid förvärvet genomförde vi en genomgång av hela portföljen för potentiella varumärkesintrång med hjälp av 
Estibot.com. Det här Domännamnet flaggades inte i genomsökningen. Vi kände inte alls till Sökanden eller 
Sökanden själv vid den tidpunkt då vi förvärvade Domännamnet och var tvungna att söka upp dem på 
Internet efter att ha mottagit deras ansökan. Vi förvärvade därför inte Domännamnet i ond tro. Den faktiska 
användningen av domännamnen bestäms av de annonsnätverk som används och ursprunget till trafiken till 
Domännamnet, och vi har ingen direkt kontroll över de annonser som annonsnätverken väljer att leverera till 
besökaren. Vi samarbetar dock med annonsnätverken genom att varna dem för skadliga reklamkampanjer 
(såsom det innehåll som beskrivs av Sökanden) som vi får kännedom om, så att de kan ta bort dessa 
annonsörer från sina nätverk. Fram till datumet för framställningen hade vi inte fått några klagomål om detta 
Domännamn. För att bevisa vår goda vilja är vi villiga att överföra Domännamnet till Sökanden utan extra 
kostnad. 
 
 
6. Diskussion och slutsatser 
 
Enligt Registreringsvillkoren ska ett domännamn överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om: 
 
A. domännamnet är identiskt med eller liknar en rättighet vilken har rättsgrund i Sverige och till vilket den 
som begärt tvistlösningen kan visa rätt, och 
 
B. domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och 
 
C. innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet. 
 
För att den som ansökt om tvistlösning ska nå framgång med sin ansökan måste samtliga tre villkor vara 
uppfyllda. 
 
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 skiljer sig enbart obetydligt från Sökandens firma och Sökanden uppfyller härmed det första 
villkoret.  
 
B. Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro 
 
Innehavaren var vid tidpunkten när ansökan om tvistlösning lämnades in (och Domännamnet spärrades för 
överföring) registrerad innehavare av Domännamnet. Huruvida Domännamnet har registrerats eller använts i 
ond tro ska därför bedömas utifrån Innehavarens registrering och användning av Domännamnet. 
 
Domännamnet skiljer sig obetydligt från Sökandens firma. Innehavarens användning av Domännamnet 
innebär risk för förväxling med Sökandens firma och drar otillbörlig fördel av Sökandens 
känneteckensrättigheter och renommé. Innehavaren har härmed registrerat och använt Domännamnet i ond 
tro och det andra villkoret är uppfyllt.  
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C. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet 
 
Innehavaren var vid tidpunkten när ansökan om tvistlösning lämnades in (och Domännamnet spärrades för 
överföring) registrerad innehavare av Domännamnet. Bedömningen av rätt eller berättigat intresse till 
Domännamnet ska därför bedömas utifrån Innehavarens eventuella rätt eller berättigat intresse till 
Domännamnet.  
 
Det har inte framkommit något i ärendet som visar att Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till 
Domännamnet. Det tredje villkoret är härmed uppfyllt.  
 
 
7. Beslut 
 
Domännamnet ska överföras till Sökanden.  
 
 
8. Sammanfattning 
 
Domännamnet skiljer sig enbart obetydligt från Sökandens firma. Bedömningen av ond tro och rätt/berättigat 
intresse ska göras utifrån den, vid tidpunkten för ansökan om tvistlösning, registrerade innehavaren av 
Domännamnet. Innehavaren har registrerat och använt Domännamnet i ond tro. Det har inte framkommit 
något i ärendet som visar att Innehavaren har en rätt eller berättigat intresse till Domännamnet. 
 
 
 
 
Jon Dal 
Datum: 22 augusti 2022 
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