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Mål nr T 3403-14 Länsförsäkringar AB ./. Matek A/S (HD)

Länsförsäkringars figurvarumärken

Mateks figurvarumärke

Mål nr T 3403-14 Länsförsäkringar AB ./. Matek A/S (HD)
Frågorna till EU-domstolen:
1.

Har det någon betydelse för innehavarens ensamrätt att han
under en tid som ligger inom fem år från registreringen inte
har gjort verkligt bruk av gemenskapsvarumärket i unionen för
varor eller tjänster som registreringen omfattar?

2.

Om svaret på fråga 1 är ja, under vilka förutsättningar och på
vilket sätt inverkar förhållandet på ensamrätten?

Mål nr T 3403-14 Länsförsäkringar AB ./. Matek A/S (HD)

EU-domstolens svar (mål C-654/15) på frågan är NEJ enligt följande:
… Under den femårsperiod som följer efter registreringen av ett EUvarumärke, har innehavaren av detta varumärke rätt att förhindra
tredje man att i näringsverksamhet använda ett tecken som är identiskt
med eller liknar EU-varumärket med avseende på samtliga varor och
tjänster som är identiska med eller av liknande slag som dem som
registreringen av varumärket omfattar; om detta kan leda till förväxling
hos allmänheten, utan att denne behöver visa att varumärket varit i
verkligt bruk för dessa varor och tjänster.

B 1389-11 Åklagaren ./. N N m.fl. (Svea Hovrätt)

B 1389-11 Åklagaren ./. NN m.fl. (Svea Hovrätt)

• Hovrätten fastställer tingsrättens dom vad gäller omfattningen av
intrånget
• Hovrätten fastställer tingsrättens dom vad gäller att intrånget har
begåtts uppsåtligen
• Påföljd – Fängelse ett år för de två inblandade då straffvärdet uppgick
till 12 månader
• Förverkande av beslagtagna varor samt skadestånd
• HD har inte beviljat Prövningstillstånd

Mål nr T 5406-15 Mars Incorporated och Mars Sverige AB ./. Kraft
Foods Sverige Intellectual Property AB (Svea Hovrätt)

M&M´S
Reg.nr. 503822

Mål nr T 5406-15 Mars Incorporated och Mars Sverige AB ./. Kraft
Foods Sverige Intellectual Property AB (Svea Hovrätt)

Tingsrättens bedömning
• Kännetecknen m&m´s, M&M´s och m är förväxlingsbara med Krafts varumärke m
varför tingsrätten vid vite förbjuder Mars Incorporated och Mars Sverige AB att i
näringsverksamhet använda någon av känntecknen m&m´s, M&M´s och m
Hovrättens bedömning
• Kännetecknen m&m´s och m är förväxlingsbara med Krafts varumärke m varför
hovrätten vid vite förbjuder Mars Incorporated och Mars Sverige AB att i
näringsverksamhet använda någon av känntecknen m&m´s och m

Mål nr T 5406-15 Mars Incorporated och Mars Sverige AB ./. Kraft
Foods Sverige Intellectual Property AB (Svea Hovrätt)

Mål nr PMT 547-16 Svenska Poolfabriken i Luleå AB ./. Ellips
Poolkomponenter AB (PMÖD)

• Reg.nr 354 997
klass 1,6 och 11

för varor i

• SVENSKA POOLFABRIKEN är inarbetat som varumärke för
pooler och tillbehör
• Svenska Poolfabriken yrkade förbud för Ellips användning av
Svenska Poolfabriken och Svenska Poolfabriken AB på grund av
förväxlingsrisk
• Ingen risk för förväxling enligt både tingsrätten och PMÖD

Mål nr PMT 9856-15 Arla Foods AB ./. Yogiboost Retail AB (PMÖD)

• Reg.nr. 134306 YOGGI för mjölkbaserade produkter innehållande
bakteriekultur, klass 29
• Reg. nr. 513120 YOGIBOOST för fryst yoghurt (glass), klass 30
• Reg.nr. 516960 YOGIBOOST för utskänkning av mat och dryck, klass 43
• Reg.nr. 513974

för fryst yoghurt (glass), klass 30

• Reg.nr 516961

för utskänkning av mat och dryck, klass 43

• Firma Yogiboost Retail AB och bifirma Yogiboost

Mål nr PMT 9856-15 Arla Foods AB ./. Yogiboost Retail AB (PMÖD)

• Arla yrkade förbud och hävning av Yogiboost varumärken och
firma pga av förväxlingsrisk samt otillbörligt utnyttjande av eller
skada för YOGGI:s särskiljningsförmåga eller renommé
• Yogiboost Retail AB yrkade hävning av Arlas varumärke för
andra varor än ”yoghurt” i klass 29
• Tingsrätten hävde varumärket YOGGI för andra varor än
”mjölkbaserade produkter innehållande bakteriekultur” i klass
29
• Tingsrätten avslog Arlas talan i sin helhet

Mål nr PMT 9856-15 Arla Foods AB ./. Yogiboost Retail AB (PMÖD)
• Varumärket YOGGI är känt för fruktyoghurt inom en betydande del av
omsättningskretsen
• YOGGI och YOGIBOOST är liknande i känneteckensrättslig mening
• Det föreligger en viss varuslagslikhet
• Det finns inte någon risk för förväxling
• Användningen av YOGIBOOST utgör inte ett otillbörligt utnyttjande av
eller är till skada för YOGGI:s särskiljningsförmåga eller renommé
• PMÖD ändrade inte tingsrättens domslut
• Domen har vunnit laga kraft

Mål nr B 11115-15 Åklagaren ./. N N (PMÖD)
• Fråga om varumärkesintrång och brott mot upphovsrättslagen

Mål nr B 11115-15 Åklagaren ./. NN (PMÖD)
• Tingsrätten dömde N N för varumärkesintrång samt brott mot
upphovsrättslagen.
• Påföljd - villkorlig dom och dagsböter
• Förverkande av beslagtagna varor samt skadestånd
• N N överklagade till PMÖD såvitt avsåg brott mot upphovsrättslagen
• PMÖD ändrade tingsrättens dom avseende de varor som låg i lager
samt målsägandens skadeståndsyrkanden avseende dessa varor
• Riksåklagaren har överklagat PMÖD:s dom såvitt avser de varor som låg
i lager och som inte ansågs omfattas av brott mot upphovsrättslagen

Ytterligare intressanta mål från år 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PMÖD/Tingsrätten/Patent och marknadsdomstolen
Mål B 5578-16 Nestlé Sverige AB och Société des Produits Nestlé S.A. ./. Orkla Foods
Sverige AB (Utdömande av vite m.m)
Mål T 14506-13 Svenskt Tenn ./. Textilis (upphovsrätt/varumärkesintrång)
Mål T 15999-14 Dalhoff Larsen & Horneman A/S och DLH Sverige AB ./. Ljungberg Fritzoe
AB (Varumärkesintrång)
Mål T 10033-11 Starpromotion Impresariat & Company AB ./. P I Kulturförening m.fl
(Varumärkesintrång)
Mål T 13975 -14 Richemont International SA ./. N N (Varumärkesintrång)
Mål T 7986-15 Parnova Technology AB ./. Nokas CMS AB m.fl (Varumärkesintrång)
Mål T 651-15
HPP Europe Oy ./. Titab Pac AB (Hävning av varumärke m.m)
Mål T 17069-14 Rolex S.A. ./. N N
(Varumärkesintrång)
Mål T 1092-16 Back on Track ./. N N (Varumärkesintrång)
Mål PMT 14410-15/
Mål PMT 14415-15 VitaVerita AB ./. Verivita Group AB och VeriVita AB (Firmaintrång)
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