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PMÖ 9164-19 och PMÖ 8760-19

• Två beslut avseende interimistiskt förbud
• PMÖ 9164-19
• PMD förbjöd en privatperson vid vite om 100 000 kronor att marknadsföra,
sälja, göra tillgängligt, införa, distribuera eller på annat sätt utbjuda kläder,
huvudbonader och fotbeklädnader innehållande ordet ”Norrland” och
figurer med bär.
• PMD förbjöd även med stöd av 15 kap. 3 § RB privatpersonen vid vite om
100 000 kronor att framöver ansöka om varumärke, producera, importera,
exportera eller sälja eller på annat sätt använda varor och tjänster
innefattande ordet Norrland – allt enligt en undertecknad bekräftelse.
• Privatpersonen överklagade till PMÖD.
• PMÖD avslog överklagandet avseende första punkten men upphävde PMDs
beslut enligt den andra punkten. Ingen ventil meddelades.

PMÖ 9164-19 och PMÖ 8760-19

• PMÖ 8760-19
• PMD förbjöd ett läkemedelsföretag vid vite om 1 000 000
kronor att importera till Sverige och att i Sverige lagerföra,
marknadsföra eller sälja vissa ompaketerade läkemedel
bärande vissa särskilt angivna EU-varumärken.
• Läkemedelsföretaget överklagade det interimistiska beslutet.
• PMÖD upphävde vitesförbudet. Ingen ventil meddelades.

PMT 17167-18 Saleh Abdulaziz Babaker Sons & Co ./. Lazzat foods AB

Lazzats registrering
Babakers EU-registrering

ABU KASS

PMT 17167-18 Saleh Abdulaziz Babaker Sons & Co ./. Lazzat foods AB

Babaker yrkade
– Hävning av varumärkena ABU KASS (reg.nr. 506896) och
(reg. nr. 507359)
– Förbud för Lazzat att använda de registrerade varumärkena
på den svenska marknaden i samband med ris samt förena
förbudet med ett vite om 500 000 eller annat lägre belopp
som domstolen ansåg lämpligt.
• Lazzat bestred Babakers yrkanden.

PMT 17167-18 Saleh Abdulaziz Babaker Sons & Co ./. Lazzat foods AB

PMD kom fram till följande:
• Babaker har använt varumärken motsvarande EU-varumärket i
mellanöstern.
• Varumärkena är förväxlingsbara.
• Saknas förutsättningar att tillämpa presumtion för ond tro.
• Babaker har inte bevisat att Lazzat var i ond tro vid
ansökningstillfället.
• Föreligger inte varumärkesintrång.
• Hävningstalan lämnas utan bifall och inget vitesförbud
meddelas.
• Målet är överklagat till PMÖD.

PMT 2331-18 och PMT 7894-18 Unilamp Norden AS ./. SG Armaturen AB
et.v.v.

• Hävningstalan av varumärket GYRO (reg.nr. 532695) lämnas
utan bifall.
• PMD förbjöd SG Armaturen, vid vite om 1 000 000 kronor att i
näringsverksamhet i Sverige använda kännetecknet GYRO
ensamt eller i kombination med någon eller flera beteckningar
SG Armaturen, SG,IsoSafe, DimToWarm, DTW, Square,
Outdoor och Cube i reklam för eller vid marknadsföring eller
utbjudande till försäljning av apparater och anläggningar för
belysning, lampor och armaturer för belysning.
• Skadestånd på 328 620 kronor.
• Målet är överklagat till PMÖD.

PMT 7700-17 Glaxo Group m.fl. (GSK) ./. Cipla Europe NV

Reg.nr 002179695 (föremål
för giltighetsprövning vid EUIPO)

PMT 7700-17 Glaxo Group m.fl. (GSK)(GSK) ./. Cipla Europe NV

GSK yrkade att
• vid vite om 1 000 000 kronor eller det belopp som PMD finner
verkningsfullt förbjuder Cipla att i näringsverksamhet avseende handel
med läkemedel marknadsföra, sälja eller lagra inhalatorer i Sverige enligt
utförandet i domsbilaga 2 eller inhalatorer med annat utförande som
liknar GSK varumärkesregistrering och
• vid vite om 1 000 000 kronor eller det belopp som PMD finner
verkningsfullt förbjuder Cipla att i näringsverksamhet avseende handel
med läkemedel marknadsföra Cipla inhalatorn eller inhalatorer med
annat utförande som liknar Cipla-inhalatorn.
• Cipla bestred käromålet.

PMT 7700-17 Glaxo Group (GSK) ./. Cipla Europe NV

PMD kom fram till följande:
• GSK har inte visat att GSK inhalatorn är känd inom en
betydande del av omsättningskretsen. Det föreligger således
ingen ensamrätt p.g.a. inarbetning i Sverige.
• GSK-inhalatorn är inte känd enligt 14 § marknadsföringslagen
och därmed inte bärare av ett renommé.
• Målet är överklagat till PMÖD.

PMT 5406 -17 och 15266-16 ÖoB AB ./. Crocs Inc. och Crocs Europe et.v.

Reg.nr 400514

EVA-tofflor

PMT 5406 -17 och 15266-16 ÖoB AB ./. Crocs Inc. och Crocs Europe et.v.

Crocs Europe yrkade att
• ÖoB vid vite om 1 000 000 kronor förbjuds att utbjuda till
försäljning, lagerhålla, importera samt sälja varor med en
viss formgivning (EVA-tofflor) eller med annat utförande
som endast oväsentligt skiljer sig från endera av EVAtofflorna.
• ÖoB ska betala skadestånd med 24 327 844 kronor
alternativt 10 766 194 kronor.
• ÖoB ska bekosta lämplig åtgärd för att sprida information
om domen.
• ÖoB bestred käromålet och genstämde på hävning av Crocs
varumärkesregistrering.

PMT 5406 -17 och 15266-16 ÖoB AB ./. Crocs Inc. och Crocs Europe et.v.

PMD kom fram till följande:
• Crocs fotbeklädnad består av en form som följer av varans art.
• Crocs varumärke består endast av en form som är nödvändig
för att uppnå ett tekniskt resultat.
• Crocs varumärkesregistrering ska hävas.
• Crocs talan om intrång lämnas utan bifall.
• Målet är överklagat till PMÖD

Ytterligare intressanta mål från år 2019

Varumärkesmål
• Mål PMT 8048-18 Terreno ./. The Wine Agency (Terreno ./. Tirreno), varumärkesintrång (PMD).
Domen är överklagad.
• Mål PMT 14067-18 Lacoste S.A. ./. Privatperson, varumärkesintrång (PMD). Domen är överklagad.
• Mål PMT 8903-18 Hyundai ./. Kona, delhävning av varumärket KONA (PMD). Domen har vunnit laga
kraft.
• Mål PMT 661-18 e-Boks A/S./. Tellus Talk AB, varumärkesintrång, (oenig PMD) Domen är överklagad.
• Mål PMT 10095-18 RedBull GmbH ./. Privatperson och Tigerking, varumärkesintrång, otillbörlig
marknadsföring. Domen är överklagad.
Firmamål
• PMT 15797-18 Sortera Group AB ./. Sortera AB, hävning av firma. Domen är överklagad.
• PMT 17327-18 Åhus Brygg Fabrik AB ./. Åhus Wattenfabrik AB, hävning av firma. Domen har vunnit
laga kraft.
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