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REMISS
Promemorian Elektronisk ingivning till Bolagsverket (Ju2005/10549/L1)
Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) har hetts möjlighet att lämna
synpunkter på rubricerade promemoria. Eftersom innehållet i stort inte sammanfaller med
föreningens verksamhetsområde, begränsar SFIR sitt yttrande till sitt intresseområde (avsnitt
3.11 s. 52 f.).
Den föreslagna bestämmelsen i 28 kap. 5 § aktiebolagslagen, som innebär att ett
aktiebolag skulle bli skyldigt att på sin webbplats ange bland annat firma, säte och
organisationsnummer avstyrks i den delen som avser firma.
Att den fullständiga firman skall anges på företagets webbplats följer såvitt SFIR kan bedöma
inte av EG:s s.k. publicitetsdirektiv. Som det framgår av promemorian är detta krav i stället
föranlett av konsumentintressen. Sådana bör i sammanhanget tillfredsställas på andra sätt. Ur
ett immaterialrättsligt perspektiv kan det däremot finnas mycket starka skäl för ett företag att
inte ange sin fullständiga firma på webbplatsen. Immaterialrätter är territoriellt begränsade,
och för att en rättighet är skyddad i Sverige betyder det naturligtvis inte vare sig att den är
skyddad i andra länder eller att en firma vid en internationellt tillgänglig publicering på
webben inte gör intrång i ett annat företags nationellt skyddade rätt. Tvärtom, genom en sådan
känneteckensanvändning riskerar företaget eventuellt att kränka annans skyddade rättigheter i
ett annat land med sanktioner, bland annat skadestånd, som följd. Det blir därför orimligt att
ett företag som vill skydda sig mot en sådan risk genom att inte lägga ut sin firma på webben
skulle drabbas av svenska sanktioner (webbplatsen stängs) eller tvingas att byta firma.
Beslut om ett remissvar med ovanstående innehåll har fattats vid SFIR:s styrelsemöte den 18
januari 2006.
Stockholm den 19 januari 2006
Marianne Levin
Professor, jur. dr, fil dr. h.c.
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