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DOMSLUT
1. Patent- och marknadsdomstolen förbjuder F-S.L Food AB, vid vite om
500 000 kr, att i näringsverksamhet i Sverige, sälja, marknadsföra eller för
dessa ändamål lagra drycker med förpackningsutstyrslar enligt domsbilaga 1.
2. Patent- och marknadsdomstolen fastställer att F-S.L Food AB är skyldigt att
utge skälig ersättning till Capri Sun AG för utnyttjandet av Capri Sun AG:s
EU-varumärken i domsbilaga 2 genom den lagerhållning, marknadsföring och
försäljning av drycker med förpackningsutstyrslar enligt domsbilaga 1 som ägt
rum under 2019.

Dok.Id 2450230
Postadress
Box 8307
104 20 Stockholm

Besöksadress
Rådhuset,
Scheelegatan 7

Telefon
Telefax
08- 561 654 70
E-post: stockholms.tingsratt@dom.se
www.stockholmstingsratt.se

Expeditionstid
måndag – fredag
08:00–16:00
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3. Patent- och marknadsdomstolen förordnar att F-S.L Food AB ska ersätta Capri
Sun AG för dess kostnad för tryckning och offentliggörande av hela eller delar
av domen i detta mål med ett belopp om 50 000 kr.
4. Patent- och marknadsdomstolen förpliktar F-S.L Food AB att ersätta Capri Sun
AG:s rättegångskostnader med 2 258 926 kr, varav 2 069 575 kr avser
ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från denna dag till
dess betalning sker.
5. Patent- och marknadsdomstolen förordnar att sekretessbestämmelsen i 36 kap.
2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) – i den mån uppgifterna inte
har tagits in i denna dom – ska fortsätta att vara tillämplig på de uppgifter som
framkommit under vittnesförhöret med Norbert Reutin och på uppgifterna i
Patent- och marknadsdomstolens aktbilaga 1, s. 13 och 14, och aktbilaga 12,
som hållits respektive lagts fram vid förhandlingen inom stängda dörrar.
6. Förbudet i punkten 1 gäller även för tiden intill dess att domen har vunnit laga
kraft och ersätter därmed Patent- och marknadsdomstolens interimistiska
förbud den 22 juni 2020.
______________________
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BAKGRUND
Capri Sun-koncernen har sedan slutet av 1960-talet tillverkat och sålt fruktdrycker i
särskilt utformade påsförpackningar. Dessa fruktdrycker säljs numera i mer än 100
länder, framför allt i en påsförpackning om 200 ml under varumärket CAPRI-SUN.
Capri Sun AG (Capri Sun) är innehavare av fyra EU-varumärken som avser dessa
förpackningars utstyrsel, se domsbilaga 2 (EU-varumärkena). I Sverige marknadsförs
och säljs fruktdryckerna i bl.a. smakerna ”Orange” och ”Multivitamin”. Påsförpackningarna om 200 ml tillhandahålls såväl separat som i en boxförpackning om 10 påsar.
F-S.L Food AB (FSL) säljer främst konserver, hygienartiklar, frysta varor, torrvaror,
snacks och godis samt artiklar med extra lång hållbarhet. Som grossist omsätter FSL
drygt 150 miljoner kr.
Efter att Capri Sun under hösten 2019 skickat varningsbrev till FSL, väckte Capri Sun
den 15 april 2020 talan mot FSL om varumärkesintrång och otillbörlig marknadsföring. Capri Sun framställde även yrkanden om interimistiskt vitesförbud, dvs. förbud
för tiden till dess att målet slutligt avgjorts eller annat beslutats.
Patent- och marknadsdomstolen biföll den 22 juni 2020 Capri Suns yrkande om
interimistiskt vitesförbud då domstolen ansåg att det förelåg sannolika skäl för
varumärkesintrång på grund av förväxlingsrisk.

YRKANDEN OCH INSTÄLLNING
Capri Sun har yrkat att Patent- och marknadsdomstolen ska
1.

förbjuda FSL vid äventyr av vite om 500 000 kr, eller annat belopp som
domstolen finner verkningsfullt, att
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a) i första hand i näringsverksamhet i Sverige, självt eller genom medverkan,
lagerhålla, marknadsföra och/eller sälja drycker med förpackningsutstyrslar
enligt domsbilaga 1 eller andra liknande förpackningsutstyrslar, eller
b) i andra hand vid marknadsföring av drycker i Sverige, självt eller genom
medverkan, använda förpackningsutstyrslar enligt domsbilaga 1 eller andra
liknande förpackningsutstyrslar;
2.

fastställa att FSL är skyldigt att utge skälig ersättning till Capri Sun för
utnyttjandet av Capri Suns EU-varumärken i domsbilaga 2 genom den
lagerhållning, marknadsföring och försäljning av drycker med
förpackningsutstyrslar enligt domsbilaga 1 som ägt rum under 2019;

3.

förordna att FSL ska ersätta Capri Sun för dess kostnad för tryckning och
offentliggörande av hela eller delar av domen i detta mål med ett belopp om
100 000 kr; och

4.

förordna att Patent- och marknadsdomstolens interimistiska förbud den 22 juni
2020 ska bestå till dess att domen i målet har vunnit laga kraft, alternativt att
förbud som meddelas i domen ska gälla även för tiden intill dess att domen har
vunnit laga kraft.

FSL har bestritt käromålet.
Capri Sun och FSL har yrkat ersättning för sina respektive rättegångskostnader.
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GRUNDER M.M.
Capri Sun
Varumärkesintrång
Capri Sun är innehavare av EU-varumärkena. Varumärkena avser utformning och
design av en särskilt påsformad förpackning för Två av EU-varumärkena avser smaken
”Orange” och två avser smaken ”Multivitamin”. Dryckerna säljs under ordmärkena
CAPRI-SUN respektive CAPRI-SONNE.
Capri Sun har genom varumärkesregistreringarna ensamrätt att använda EUvarumärkena i EU, inbegripet en ensamrätt till kännetecknen i Sverige. EUvarumärkena har hög ursprunglig särskiljningsförmåga genom den unika
påsförpackningen och de utmärkande designelementen som tillförts denna. EUvarumärkenas särskiljningsförmåga har dessutom förstärkts genom omfattande och
varaktig användning och är kända i omsättningskretsen i bl.a. Sverige, särskilt inom
Capri Suns primära målgrupp. EU-varumärkena åtnjuter ett betydande skyddsomfång.
FSL har under sommaren/hösten 2019 i näringsverksamhet självt köpt in, lagerhållit,
marknadsfört och sålt drycker under varunamnet TROPIC KING i påsförpackningar
som i hög grad efterliknar EU-varumärkena, se domsbilaga 1, s. 1, 2, 4 och 5 (Tropic
King-dryckerna). Tropic King-dryckerna har sålts i smakerna ”Orange” och ”Multi
Fruit”. Dryckerna har vidare sålts i förpackningar (boxar), som inrymmer tio
dryckespåsar, på vilka Tropic King-dryckerna avbildas, se domsbilaga 1, s. 3 och 6.
(Tropic King-boxarna). Tropic King-dryckerna och Tropic King-boxarna benämns
tillsammans som Tropic King-produkterna.
FSL har låtit en distributör, No1 General Trading Sweden AB (No1 Trading),
producera/importera Tropic King-produkterna för FSL:s räkning. Detta framgår av att
det på baksidan av Tropic King-dryckerna har angetts FSL:s namn tillsammans med
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texten (”Producerad för/ Produced for FSL Food AB”). Även FSL:s adress och
telefonnummer har angetts (”Blomstergatan 5, 411 04 Göteborg”, ”+46317070991”).
FSL har vidare i tiden därefter, under hösten 2019 och våren 2020, genom andra
återförsäljare, marknadsfört och sålt Tropic King-produkterna. Denna försäljning har
skett både i butik och online, t.ex. Nya Pulsen Åkersberga och NetOnNet. Samma
uppgifter att produkterna kommer från FSL (”Producerad för/ Produced for FSL Food
AB”) samt kontaktuppgifter till FSL har förekommit även på dessa Tropic Kingprodukter. FSL är ansvarigt för denna marknadsföring och försäljning eftersom FSL
har låtit No1 Trading producera/importera Tropic King-produkterna för FSL:s räkning
för att sedan vidareförsälja till återförsäljare som marknadsfört och sålt till konsument.
Tropic King-produkterna liknar EU-varumärkena och används för varor av samma slag
som EU-varumärkena är registrerade för. Det föreligger risk för förväxling, inbegripet
en risk för association, mellan Tropic King-produkterna och EU-varumärkena. FSL:s
befattning med produkterna innebär därmed varumärkesanvändning i strid med Capri
Suns ensamrätter.
För det fall förväxlingsrisk inte skulle anses föreligga innebär i vart fall användningen
av Tropic King-produkterna att FSL utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av,
samt skadar, EU-varumärkenas särskiljningsförmåga och anseende. Det föreligger
således intrång i anseendeskyddet. FSL har, genom bolagets agerande, begått
varumärkesintrång även i detta avseende.
Det finns därmed förutsättningar att, med stöd av varumärkeslagen (2010:1877),
förbjuda FSL att fortsätta med användningen av Tropic King-produkterna och andra
liknande förpackningsutstyrslar.
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Otillbörlig marknadsföring
Capri Suns tyska dotterbolag Capri Sun GmbH tillverkar Capri Suns drycker enligt
avtal med Capri Sun, som innehar alla rättigheter till produkterna. Försäljningen i
Sverige sker genom Capri Suns distributör Coca-Cola European Partners Sweden.
Capri Suns drycker marknadsförs och säljs i Sverige i flera olika smaker, inklusive
smakerna ”Orange” och ”Multivitamin”, i påsformade förpackningar om 200 ml i en
viss utformning, se domsbilaga 3, s. 1, 2, 4 och 5 (Capri Sun-dryckerna). Dessa
tillhandahålls såväl separat som i förpackningar om tio påsar med ett visst utförande,
se domsbilaga 3, s. 3 och 6 (Capri-Sun-boxarna). Capri Sun-dryckerna och Capri Sunboxarna benämns gemensamt Capri Sun-produkterna.
Capri Sun-produkterna är genom omfattande marknadsföring och försäljning både
kända och särpräglade. Utformningen av Tropic King-produkterna utgör
efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med Capri Sunprodukterna.
Då Capri Sun-produkterna är kända och särpräglade är de bärare av ett renommé.
FSL har marknadsfört Tropic King-produkterna genom att bolaget har bjudit ut
produkterna till potentiella köpare i FSL:s lokal och/eller genom att bolaget har
utbjudit produkterna på annat sätt, exempelvis genom att ha sålt/levererat produkterna
till FSL:s kunder.
FSL knyter obehörigen an till Capri Sun-produkterna genom Tropic Kingprodukternas utseende, inbegripet dess former, designelement och färger. FSL utnyttjar
härvid, till sin ekonomiska fördel, det värde som ligger i en positiv föreställning hos
konsumenterna av Capri Sun-produkterna.
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FSL utnyttjar otillbörligen det kommersiella renommé och uppmärksamhetsvärde som
är förknippat med Capri Sun-produkterna. FSL skaffar sig härigenom en oförtjänt
ekonomisk fördel samtidigt som Capri Sun riskerar att skadas genom att det goda
renommé som är förknippat med Capri Sun urvattnas. FSL:s utnyttjande är ägnat att
skada Capri Sun och försämrar konsumenternas marknadsöverblick.
Marknadsföringen av Tropic King-produkterna är av den arten att det påverkar eller i
vart fall sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat affärsbeslut,
även i märkbar mån, och är därmed otillbörlig.
Det finns därmed förutsättningar att, med stöd av marknadsföringslagen (2008:486),
förbjuda FSL att använda förpackningsutstyrslar i form av Tropic King-produkterna
eller andra liknande förpackningsutstyrslar.

Medverkan till varumärkesintrång/överträdelse av marknadsföringslagen
Capri Sun fick kännedom om FSL:s försäljning och marknadsföring av Tropic Kingprodukterna under hösten 2019. Den 4 och 18 september 2019 skickade därför Capri
Sun ett varningsbrev till FSL på engelska. Till varningsbreven bifogades foton av de
produkter som Capri Sun uppmärksammat. Av fotona framgick tydlig att det på
baksidan av Tropic King-dryckerna stod ”Producerad för/Produced för FSL Food AB,
Blomstergatan 5, 411 04 Göteborg”.
FSL:s ombud svarade på varningsbrevet den 19 september 2019. Något annat besked
än att FSL bekräftade mottagandet av Capri Suns brev och en önskan om att få del av
varningsbrevet på svenska för att därefter kunna avge inställning lämnades inte av
FSL:s ombud. Därefter översändes en svensk översättning av Capri Sun den
25 september 2019.
Trots flera påminnelser till FSL:s ombud svarade FSL svarade aldrig på varningsbrevet
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i engelsk eller svensk version och inte heller på påminnelserna till FSL:s ombud.
Försäljningen av Tropic King-produkterna fortsatte under såväl hösten 2019 som i
ökande volymer under våren 2020. De produkter som såldes av FSL under sommaren
2019 liksom de som producerades och såldes i tiden därefter från leverantören No1
Trading – genom såväl NetOnNet som andra aktörer – var försedda med FSL:s namn
och kontaktuppgifter.
Enligt aktuell livsmedelslagstiftning för färdigförpackade livsmedel ska kontaktuppgifter anges på förpackningen till den företagare i vars namn som livsmedlet
saluförs. Tropic King-produkterna har burit FSL:s företagsnamn och kontaktuppgifter,
vilket FSL varit medvetet om sedan i vart fall sommaren 2019. Påståendet om att
FSL:s namn använts på produkterna utan bolagets inblandning framstår inte som
trovärdigt.
FSL har således förhållit sig passiva i förhållande till såväl Capri Sun som till sin
leverantör/distributör, No1 Trading.
Mot denna bakgrund har FSL i vart fall medverkat till varumärkesintrång genom den
försäljning som ägt rum genom andra återförsäljare under 2019 och 2020, dvs. i tiden
efter den försäljning som FSL själv vidtagit. Det finns därmed förutsättningar att vid
vite förbjuda FSL att fortsätta medverka till den användningen.
I andra hand har FSL i vart fall medverkat till överträdelse av marknadsföringslagen
genom att väsentligt ha bidragit till marknadsföringen av de Tropic King-produkter
som har sålts genom andra återförsäljare under 2019 och 2020, dvs. i tiden efter den
försäljning som FSL själv vidtagit. Det finns därmed förutsättningar att vid vite
förbjuda FSL att medverka till användningen av förpackningsutstyrslar i form av
Tropic King-produkterna.
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FSL:s medverkan innefattar att FSL har känt till att Tropic King-produkterna haft det
angivna utseendet liksom att det på produkterna angetts att dessa har producerats för
FSL, med angivande av FSL:s namn. FSL har därmed låtit förfarandet fortgå efter att
ha fått vetskap om förhållandena genom Capri Suns varningsbrev till FSL samt i vart
fall i tiden efter att Capri Sun väckte talan i målet.
Att ställföreträdare för FSL tagit kontakt med No1 Trading och förbjudit No1 Trading
att använda FSL:s namn på Tropic King-produkterna räcker inte för att FSL ska undgå
medverkansansvar.
FSL:s medverkansansvar för tiden efter den försäljning som FSL själv vidtagit görs
enbart gällande för det fall domstolen inte bifaller Capri Suns förstahandsyrkande eller
andrahandsyrkande rörande huvudansvar.

Vitesförbud
Det finns förutsättningar att förbjuda FSL att använda förpackningsutstyrslar i form av
Tropic King-produkterna. Det saknas skäl att avstå från att förena förbudet med vite.
Capri Sun bestrider FSL:s påstående att handel med dessa produkter varit en enstaka
händelse.
Förbudet bör även omfatta andra liknande förpackningsutstyrslar, dvs. andra praktiskt
sett likvärdiga handlingar. Förbudet skulle annars bli verkningslöst. Capri Suns
produkter är inte föremål för någon intrångstalan och det är självklart att ett förbud
med avseende på Tropic King-produkterna inte omfattar Capri Suns produkter. Ett
förbud med den lydelse som framgår av Capri Suns yrkanden skulle alltså inte komma
att inverka på FSL:s försäljning av Capri Suns produkter.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

DOM

Sid 11
PMT 5917-20

2021-12-01

Fastställelse av ersättningsskyldighet
FSL är näringsidkare och ägnar sig åt grossistverksamhet. FSL har därför en
skyldighet att hålla sig informerat om att andras varumärken kan vara föremål för
registrering. FSL har följaktligen haft en skyldighet att kontrollera om Tropic Kingprodukterna omfattats av någon annans ensamrätt. FSL:s påstående om att bolaget inte
kontrollerat de varor som köptes in under 2019 inte trovärdigt. Den näringsidkare som
inte tar reda på vilka produkter som näringsidkaren de facto köper in och säljer vidare
till andra och skicket på sådana produkter som levererats till näringsidkaren måste
betraktas som likgiltig inför förekomsten av andra företags immaterialrättigheter och
risken att göra intrång i dessa rättigheter.
Capri Sun har skickat ett varningsbrev till FSL den 4 september 2019. FSL har vidare
under lång tid före mottagandet av Capri Suns varningsbrev känt till Capri Suns
produkter. FSL har hanterat och lagerhållit Capri Suns produkter redan i juli 2011. Vid
denna tidpunkt var Imad Hassan Khodr ledamot i bolaget och Mohammed Khodr
bolagets suppleant, d.v.s. de funktioner som företrädarna även hade i bolaget i
september 2019.
Även om avsaknaden av svar från FSL på Capri Suns varningsbrev skulle ha föranletts
av en längre sjukhusvistelse för en av bolagets företrädare saknar det betydelse i
sammanhanget. FSL har bedrivit sin verksamhet under 2019 på sedvanligt sätt och det
kan konstateras att ingen väsentlig händelse som avbrott i verksamheten eller liknande
information finns angivet i bolagets årsredovisning för år 2019. Dessutom hade Imad
Hassan Khdor självständig rätt att teckna bolagets firma.
FSL:s varumärkesintrång får därför anses ha begåtts med uppsåt eller i vart fall av
oaktsamhet, varför Capri Sun har rätt till skälig ersättning för utnyttjandet av EUvarumärkena.
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Även om intrånget skulle ha begåtts utan oaktsamhet är det ändå skäligt att ålägga FSL
att utge ersättning för utnyttjandet av EU-varumärkena. Det bör inte vara billigare att
begå intrång än att agera lagligt.
Det är för närvarande inte möjligt att uppskatta storleken på den skäliga ersättning som
Capri Sun är berättigat till i anledning av intrånget. Den ovisshet som råder om
rättsförhållandet är till förfång för Capri Sun som således har ett berättigat intresse av
att få ersättningsskyldigheten fastställd.

Spridning av information om dom
Det är av stor vikt att både distributörer och konsumenter får kännedom om domens
innehåll, dels för att tydliggöra produkternas olika kommersiella ursprung, dels för att
undvika och begränsa pågående och framtida varumärkesintrång. FSL bör därför
åläggas att bekosta spridning av information om en framtida dom i målet. Spridningen
ska ske genom publicering av domen i två svenska dagstidningar till en kostnad om
100 000 kr.

Den relevanta omsättningskretsen
Den relevanta omsättningskretsen (som även överensstämmer med målgruppen för den
aktuella marknadsföringen) för denna typ av produkter/drycker är konsumenter i
allmänhet.
Det ska dock noteras att Capri Suns produkter är särskilt riktade till och lämpade för
barn och ungdomar, varför en i viss mån yngre målgrupp är av särskild relevans för
dessa produkter. Capri Suns primära målgrupp inom den bredare omsättningskretsen
får därmed anses vara konsumenter med hemmavarande barn samt konsumenter under
45 år. Både den bredare omsättningskretsen bestående av konsumenter i allmänhet och
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den mer specifika kretsen som anges ovan har, i förhållande till den aktuella produkttypen, en låg uppmärksamhetsgrad. Detta eftersom det är fråga om konsumtionsvaror
som typiskt sett inhandlas utan någon närmare eftertanke och utredning. Produkterna i
fråga säljs också till ett förhållandevis lågt pris i dagligvaruhandeln, vilket ytterligare
påverkar uppmärksamhetsgraden inom omsättningskretsen.

FSL
Varumärkesintrång
Det bestrids att det föreligger en förväxlingsrisk i varumärkesrättslig mening mellan
EU-varumärkena och Tropic King-produkterna. Det bestrids också att EUvarumärkena är kända, dvs. att de har ett s.k. anseendeskydd.
Det bestrids att FSL har köpt in, lagerhållit, marknadsfört och sålt Tropic Kingprodukterna. FSL har inte heller haft kännedom om att deras företagsnamn och adress
använts på produkterna.
Capri Sun har varit medvetet om att det skett en import av olika typer av dryckesförpackningar från Arab Beverages Establishment (ABE) som ligger i Förenade
Arabemiraten. Detta bolag har varit, och är fortfarande, licenstillverkare av Capri Sunprodukter och säljer till ett 60 tal länder.
FSL har under Q2 2019 köpt in ett parti drycker i påsförpackning med namnet Tropic
King i grossistförpackade lådor. Detta parti har inte lagerförts och/eller marknadsförts i
FSL:s lokaler. FSL har registrerat försäljning via kontoret men någon inleverans har
inte skett utan produkterna har sålts direkt till kund. Varorna har såldes aldrig kommit
in på FSL:s lager. Det skulle ha varit tekniskt omöjligt. I samband med utvecklingen
av västlänken och Göteborgs Stads problem med skadedjur hade nämligen FSL:s
möjlighet till lagerhållning påverkats.
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Inköpet av dryckespartiet, som avsett 12 500 förpackningar, har gjorts från
No1 Trading men fakturerats via Fammal AB (Fammal) som ligger i Falkenberg. Det
är således No1 Trading som har beställt och importerat varorna från ABE.
No1 Trading har sedan distribuerat ut dessa varor i sina försäljningskanaler.
FSL har väldigt begränsade ytor vid lokalen på Blomstergatan och kan därför inte ta
emot pallar och containrar. FSL:s försäljning sker därför huvudsakligen direkt från en
importör/grossist till FSL:s kunder, som till största delen består av grossister.
Försäljningen sker på detta sätt oavsett om det rör sig om tvättmedel, frysta kycklingar,
etc. Det är även så försäljningen har gått till av det parti drycker som FSL köpte in
under Q2 2019.
Det aktuella partiet var paketerat i neutrala kartonger. Det är oklart hur själva
påsförpackningar såg ut vid det tillfället eftersom inga förpackningar bröts och det kan
inte vitsordas att dessa varit benämnda ”Orange” och ”Multi Fruit”. Partiet levererades
på pallar och kartongerna var insvepta i två lager plastfolie, varav ett mörkare, för att
skydda bl.a. mot solljus. Dessa pallar distribuerades/såldes sedan i storförpackning
direkt till FSL:s kunder, dvs. grossister och återförsäljare som man vanligtvis
samarbetar med, bl.a. Global Intergross i Malmö och Orient Food i Malmö.
FSL:s vidareförsäljning av partiet (12 500 förpackningar) skedde under sommaren
2019. Det är den enda försäljning som skett och som FSL deklarerat initialt i målet.
Som nämnts har FSL inte närmare kännedom om hur själva påsförpackningarna i
partiet sett ut. Bolaget har dock erhållit förslag på andra på andra produkter, bl.a. en
orange förpackning, som förpackats helt annorlunda av importör och där såväl yttre
förpackning liksom dryckesförpackning helt avviker från Capri Sun-produkterna. Även
innehållet har förändrats för att avvika från andra produkter på marknaden. FSL har
ännu inte tagit ställning till huruvida inköp är aktuellt eller inte. Detta kommer göras
först efter ytterligare granskning. Den nya layouten har, enligt importör, funnits under
4 – 5 månader och kommer att finnas i särskilt utformade dryckesbehållare. Av
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varuprov på den nya Tropic King-förpackningen framgår att produkterna inte lär kunna
förväxlas av konsumenten. Om FSL framledes avser köpa in denna nya förpackning
kommer diskussion att ske såväl internt som direkt med Capri Sun.
Sammantaget innebär detta att det saknas förutsättningar att meddela vitesförbud med
stöd av varumärkeslagen.
Otillbörlig marknadsföring
Det bestrids att FSL som grossist marknadsför eller har bedrivit någon marknadsföring
hänförlig till Tropic King-produkterna.
FSL arbetar inte genom någon typ av marknadsföring, utan har en bestämd kundkrets
som främst utgörs av ett 30-tal handlare som har egna småbutiker. Någon annonsering
på internet eller i butikerna har inte skett. Av bolagets räkenskaper framgår också att
man inte haft några kostnader för marknadsföring. Marknadsföringen har således skett
av någon annan.
Det parti drycker som köptes in har aldrig förvarats i FSL:s lokaler. FSL har inte heller
på annat sätt bedrivit någon marknadsföring under något varumärke som liknar Capri
Suns varumärken.
Det parti drycker som köptes in förvarades i neutrala kartonger, vilket innebär att
FSL:s kund vid köptillfället inte ens såg hur produkterna var utformade. Därmed har
heller inte FSL:s kund vid inköp påverkats av förpackningarna utformning eller färg.
Det bestrids att Capri Suns produkter är kända, särpräglade och bärare av ett renommé.
Vidare bestrids att FSL har dragit nytta av, eller skadat, Capri Suns produkter eller
konsumenternas marknadsöverblick. Namnen Capri Sun och Tropic King är diametralt
olika och det kan i marknadsrättsligt hänseende inte anses föreligga någon
förväxlingsrisk. Capri Suns produkter är under alla förhållanden inte kända inom det
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segment som FSL och deras kunder agerar, vilket innebär att varken FSL:s kunder
eller dessa kundernas kunder har påverkats av produkternas eventuella likhet med
Capri Suns produkter.
Sammantaget innebär detta att det saknas förutsättningar att meddela vitesförbud med
stöd av marknadsföringslagen.

Medverkan till varumärkesintrång/överträdelse av marknadsföringslagen
När FSL i september 2019 mottog varningsbrevet från Capri Sun förelåg vare sig
lagring, försäljning och/eller marknadsföring av några av de angivna produkterna,
vilket även Mohammed Khodr skriftligen meddelade ombud för Capri Sun. Någon
ytterligare skriftväxling var således inte nödvändig. FSL har därmed inte varit passiva.
Varningsbrevet var dessutom på engelska och FSL:s företrädare kunde inte ta del av
detta utan en översättning. Kort efter att en översättning av varningsbrevet till svenska
översänts insjuknade FSL:s företrädare, Mohammed Khodr. Han var sedan akut sjuk
fram till början av april 2020. Han var den enda som var på företaget vid det tillfället.
FSL:s ombud tog inte heller del av översättningen förrän i februari 2020. Ombudet fick
dock del av varningsbrevet på engelska i september 2019.
FSL har ingen aning om hur FSL:s företagsnamn och adress hamnat på Tropic Kingdryckerna. FSL har i efterhand fått reda på att det är No1 Trading som tagit fram
layouten på Tropic King-produkterna men det är inget som FSL haft kännedom om.
FSL har inte heller hållit sig passiva efter vetskap om att bolagets företagsnamn funnits
på vissa dryckesförpackningar. Ställföreträdare för FSL har tagit kontakt med
No1 Trading och förbjudit No1 Trading att använda FSL:s namn på dryckesförpackningarna. Namntrycket på Tropic King-dryckerna bör ha skett på fabrik i
samband med tillverkning/tryckning av dessa. FSL har inte givit sitt tillstånd till några
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tryck på dryckesprodukter eller haft anledning att misstänka att annan utnyttjat deras
namn. Det har skett tidigare att FSL:s namn nyttjas vid försäljning utan bolagets
inverkan.
FSL har inte vid något tillfälle gjort affärer med eller försålt varor till NetOnNet eller
till andra webbutiker. FSL har inte heller sålt till något av de andra bolagen som Capri
Sun uppger, bl.a. Smak Marknad i Laholm. FSL köper in och säljer varor i sitt eget
nätverk av kunder.
Huruvida FSL:s kunder har sålt varor inköpta av FSL till annan grossist, detaljist eller
konsument är inget som FSL har kännedom om. Den begränsade volym som har
försålts har inte inneburit någon vinst för FSL.
Sammantaget har FSL varken medverkat till varumärkesintrång eller till överträdelse
av marknadsföringslagen.

Vitesförbud
FSL kan inte föreläggas förbud vid vite då FSL saknar möjlighet att återfölja ett
föreläggande som dels innefattar tredje part, dels är oklart i sin formulering. I vart fall
bestrids erläggande av vite relaterat till tid innan stämning. Vite utgör i sådant fall
straff om detta skulle ske. Dubbelbestraffning eller kostnad för sådan åtgärd saknar
relevans och syfte.
Det saknas förutsättningar att låta förbudet omfatta andra åtgärder och/eller produkter
med annat (liknande) utseende. Eftersom FSL numera säljer Capri Suns produkter bör
ett eventuellt förbud i vart fall inte omfatta exemplar av produkter som Capri Sun, eller
någon med Capri Suns samtycke, fört ut på marknaden inom EES.
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Fastställelse av ersättningsskyldighet
FSL och dess företräde har fram till hösten 2019 inte haft någon kännedom eller
vetskap om Capri Suns produkter. FSL har endast två personer som sköter inköp. När
de köpte in och sålde det aktuella dryckespartiet kände de inte till Capri Suns
produkter eller varumärken. Eftersom FSL vanligtvis inte handlar med denna typ av
produkter, utan med varor med extra lång hållbarhet, borde de inte heller ha känt till
dem. Mohammed Khodr och hans farbror köpte formellt sett bolaget 2011 men tog
ingen aktiv del i verksamheten förrän 2012 eller 2013. Påstående om att FSL:s
ställföreträdare skulle ha känt till Capri Suns produkter redan 2011 tillbakavisas
således.
Vid tiden för varningsbrevet förelåg ingen försäljning av Tropic King från FSL och
bolaget hade ingen kännedom om någon pågående försäljning. FSL meddelade också
Capri Sun att FSL inte sålde de angivna Tropic King-produkterna. FSL agerande kan
därför varken anses vara uppsåtligt eller oaktsamt.
Det föreligger inte heller någon annan omständighet som gör det skäligt att ålägga FSL
att betala ersättning för utnyttjandet av Capri Suns varumärken. Det är fråga om en
enstaka händelse och gäller en affär av begränsad omfattning utan vinst. Någon
ersättning för utnyttjandet av Capri Suns varumärken bör alltså inte utgå.

Spridning av information om dom
Det finns inte tillräckliga skäl – och vore inte skäligt – att ålägga FSL att bekosta
åtgärder för att sprida information om domen i målet. Det släcks av vitesföreläggande
för det fall FSL skulle sälja liknande förpackningsutstyrslar. En dom är dessutom en
offentlig handling och torde vara helt verkningslöst i förevarande fall. Eventuell
spridning av information till de få berörda bör under alla förhållanden ske via internet
eller publicering i Post- och Inrikes Tidningar, till en väsentligt lägre kostnad.
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Den relevanta omsättningskretsen
Det vitsordas att den relevanta omsättningskretsen/målgruppen för Capri Suns
produkter/marknadsföring är konsumenter i allmänhet. Däremot bestrids att det också
är den relevanta omsättningskretsen för FSL:s produkter. FSL:s försäljning riktar sig
mot en väldigt liten och restriktiv kundkrets och köparna är välkända för ställföreträdaren Mohammed Khodr, som sköter de större affärerna. Försäljningen sker i
grossistled och nästan uteslutande i storförpackning.

UTREDNINGEN
På Capri Suns begäran har vittnesförhör hållits med Norbert Reutin, Senior Global
Consumer Insights Manager för Capri Sun GmbH. På FSL:s begäran har förhör under
sanningsförsäkran hållits med ställföreträdarna Mohammed Khodr och Walid Khodr
samt vittnesförhör med Luei Al-Kass, No1 Trading. Vidare har det hållits syn på
Tropic King-produkterna och Capri Sun-produkterna samt uppspelning av reklamfilm.
Parterna har därutöver åberopat skriftlig bevisning, bl.a. vittnesintyg, marknadsundersökning, fotografier, skärmdumpar, fakturor och kvitton. Capri Sun har dessutom
åberopat delar av protokollet från den muntliga förberedelsen med tillhörande
sammanställning.

DOMSKÄL
Inledning
Capri Sun har yrkat att vitesförbud ska meddelas FSL i första hand med stöd av
varumärkeslagen och i andra hand med stöd av marknadsföringslagen.
FSL har bestritt att bolaget på något sätt befattat sig med Tropic King-produkterna.
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Patent- och marknadsdomstolen kommer därför inledningsvis att ta ställning till om
FSL vidtagit eller medverkat till några åtgärder med Tropic King-produkterna.
Domstolen konstaterar att det är Capri Sun som har bevisbördan för detta. Om det blir
aktuellt kommer domstolen därefter pröva om det finns förutsättningar att meddela ett
vitesförbud mot FSL med stöd av varumärkeslagen. Vid den prövningen tas i första
hand ställning till frågan om varumärkesintrång på grund av förväxlingsrisk. Om
intrång inte anses föreligga på grund av förväxlingsrisk görs i andra hand en prövning
av frågan om intrång i det s.k. anseendeskyddet.
Om domstolen kommer fram till att det finns förutsättningar för ett vitesförbud enligt
varumärkeslagen kommer ingen prövning av Capri Suns andrahandsyrkande att göras.
Istället kommer domstolen ta ställning till Capri Suns yrkande om fastställelse av
ersättningsskyldighet och begäran om att FSL ska stå för kostnader för spridning av
information om dom.

FSL:s försäljning m.m.
Genom bevisningen i målet är klarlagt att det bolag som legat bakom importen av
Tropic King-produkterna är No1 Trading. Av förhören med Mohammed Khodr och
Luei Al-Kass har framkommit att FSL i maj 2019 köpte in ett parti fruktdrycker om
12 500 förpackningar benämnda ”Tropic King” från No1 Trading och att detta parti av
finansiella skäl fakturerades via Fammal. Detta stöds också av den åberopade fakturan
från Fammal till FSL, daterad 24 maj 2019. Till detta kommer, som Capri Sun påpekat,
att FSL vid den muntliga förberedelsen i målet vitsordade att bolaget under sommaren
2019 köpt in drycker med förpackningsutstyrslar enligt domstolens aktbilaga 2, dvs.
Tropic King-produkterna i domsbilaga 1. Det är därmed visat att det parti fruktdrycker
som FSL köpt in i maj 2019 bestått av Tropic King-produkter.
FSL har medgett att FSL sålde vidare detta parti men invänt att bolaget inte lagerförde
några av förpackningarna. Av förhöret med Mohammed Khodr har emellertid
framkommit att produkterna levererades på pallar i en container som ställdes utanför
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FSL:s lokaler innan de såldes vidare till FSL:s kunder. Av fakturan från FSL till
Global Intergross, vilken avser försäljning av Tropic King juice 20 cl, framgår också
att leveransvillkoren var ”fritt vårt lager” samt att leveranssättet var ”hämtas”. Även
här tillkommer den omständigheten att FSL vid den muntliga förberedelsen vitsordade
att bolaget i försäljningssyfte lagerhållit drycker med förpackningsutstyrslar enligt
domstolens aktbilaga 2, dvs. Tropic King-produkterna i domsbilaga 1. Det är därmed
styrkt att FSL både sålt och för detta ändamål lagerhållit Tropic King-produkterna.
Genom att FSL utbjudit Tropic King-produkterna till försäljning får FSL också anses
ha marknadsfört produkterna.
Det är ostridigt att försäljningen och marknadsföringen av Tropic King-produkterna
fortsatte i butik och online under hösten 2019 och våren 2020 via andra återförsäljare
än FSL, t.ex. Nya Pulsen Åkersberga och NetOnNet. Det är vidare ostridigt att FSL:s
företagsnamn och kontaktuppgifter tillsammans med texten ”Producerad för/ Produced
for FSL Food AB” funnits på baksidan av Tropic King-dryckerna. Dessa
omständigheter talar för att FSL har haft någon form av delaktighet i framtagandet av
dessa Tropic King-produkter.
FSL har dock bestritt att bolaget skulle ha uppdragit åt eller gett sitt medgivande till
No1 Trading att förse dessa produkter med FSL:s namn. Till styrkande av detta har
FSL åberopat förhör med Luei Al-Kass. Av förhöret med honom har framkommit att
No1 Trading – förutom importen – även stått för framtagandet av utformningen av
Tropic King-produkterna. Vidare har framkommit att Luei Al-Kass ensam tagit fram
utformningen och designen på Tropic King-produkterna samt tagit beslutet om att sätta
FSL:s namn och kontaktuppgifter på baksidan av Tropic King-dryckerna utan att
slutligt ha stämt av detta med FSL. Slutligen har framkommit att No1 Trading sålt
Tropic King-produkterna även till andra återförsäljare än FSL, bl.a. NetOnNet.
Domstolen konstaterar att Capri Sun inte har presenterat någon bevisning som
motsäger FSL:s uppgifter i denna del.
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Det är därmed inte visat att FSL låtit No1 Trading producera eller importera Tropic
King-produkterna för FSL:s räkning. FSL kan därför inte hållas ansvarig för den
försäljning och marknadsföring som skett via andra återförsäljare i tiden efter FSL:s
egen försäljning av Tropic King-produkterna. Genom utredningen i målet är det inte
heller visat att FSL haft någon del i den försäljningen som kan konstituera ett
medverkansansvar vid ett eventuellt intrång.
Sammantaget innebär detta att domstolen har att utgå från att FSL har marknadsfört,
sålt och lagerhållit (i försäljningssyfte) Tropic King-produkter bestående av det parti
om 12 500 förpackningar som FSL i maj 2019 köpt in från No1 Trading, via Fammal.
Av förhöret med Mohammed Khodr har framkommit att varje förpackning bestod av
fyra boxar med 10 drycker i varje box – således 50 000 Tropic King-boxar
innehållandes 500 000 Tropic King-drycker.

Bedömning enligt varumärkeslagstiftningen
Rättsliga utgångspunkter
Capri Sun har i första hand hänfört sig till artikel 9.2 b) i EU:s varumärkesförordning
(EU) 2017/1001 (varumärkesförordningen). Regleringen innebär att innehavaren av ett
EU-varumärke har rätt att hindra annan från att i näringsverksamhet använda ett tecken
som är identiskt med eller liknar EU-varumärket för varor eller tjänster av samma eller
liknande slag, om det finns en risk för förväxling, inbegripet risken för att
användningen av tecknet leder till uppfattningen att det finns ett samband mellan den
som använder tecknet och innehavaren av EU-varumärket.
Det föreligger en förväxlingsrisk om det finns en risk att allmänheten (genomsnittskonsumenten) kan tro att varorna eller tjänsterna i fråga kommer från samma företag,
eller i vart fall från företag med ekonomiska band. Risken för förväxling ska bedömas
utifrån ett flertal omständigheter däribland graden av likhet mellan märkena (särskilt i
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fråga om visuell, fonetisk och begreppsmässig likhet) respektive varuslagen. Bedömningen av likheten mellan märkena ska grunda sig på det helhetsintryck som dessa
åstadkommer med hänsyn till deras särskiljande och mest framträdande beståndsdelar.
Bedömningen ska göras med utgångspunkt i det intryck som varumärket förväntas
göra hos en normalt informerad samt skäligen uppmärksam och upplyst genomsnittskonsument av den vara eller tjänst som kännetecknet avser. Hänsyn ska tas till att
genomsnittskonsumenten sällan har möjlighet att göra en direkt jämförelse mellan de
olika varumärkena utan måste förlita sig på en oklar bild som han eller hon har i
minnet. Det ska även beaktas att genomsnittskonsumenten vanligtvis uppfattar
varumärket som en helhet och inte ägnar sig åt att undersöka dess detaljer.
Vidare gäller att ju starkare det äldre varumärkets särskiljningsförmåga är, desto större
anses risken för förväxling vara. Detta gäller oavsett om särskiljningsförmågan är
ursprunglig eller har förvärvats genom användning av varumärket. Varumärken med
en stark särskiljningsförmåga har därför ett mer omfattande skydd än varumärken med
svag särskiljningsförmåga.
Förväxlingsbedömningen blir inte densamma för alla varumärken och varuslag utan
kan skilja sig beroende på varans art och köparkretsens egenskaper. Till exempel anses
en genomsnittskonsument av dyra kapitalvaror normalt vara mer uppmärksam än den
som gör vardagliga småinköp och likhetsbedömningen blir då snävare.
Capri Sun har i andra hand hänfört sig till bestämmelsen om det s.k. anseendeskyddet i
artikel 9.2 c) i varumärkesförordningen. Enligt den regleringen har innehavaren av ett
EU-varumärke även rätt att hindra tredje man att använda ett tecken som är identiskt
med eller liknar ett EU-varumärket som är känt i EU, om användningen av tecknet
utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller är till förfång för EU-varumärkets
särskiljningsförmåga eller renommé.
För att intrång i anseendeskyddet ska föreligga krävs ingen förväxlingsrisk, utan det
räcker med att det yngre varumärket för tankarna – hos en normalt informerad samt
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skäligen uppmärksam och medveten genomsnittskonsument – till det äldre EUvarumärket samt att användningen utan skälig anledning drar otillbörlig fördel av eller
är till skada för det kända EU-varumärkets särskiljningsförmåga eller anseende. Även
här ska en helhetsbedömning göras, där graden av märkes- och varuslagslikhet, det
äldre EU-varumärkets kännedomsgrad, särskiljningsförmåga samt risken för
förväxling ska vägas in. Bestämmelsen är tillämplig såväl inom som utom
varuslagsgränserna.
Frågan om det finns en risk för att en genomsnittskonsument förväxlar två varumärken
är en rättsfråga. Det hindrar dock inte att parterna kan lägga fram bevis för
omständigheter som har betydelse för bedömningen, t.ex. när det gäller köpsituationen
och konsumenternas köpbeteende. Bevisning som tar sikte på faktisk förväxling i en
viss situation har dock generellt sett ett lågt bevisvärde.
Förväxlingsrisk
Genomsnittskonsumenten av den målet aktuella typen av varor får anses vara
konsumenter i allmänhet. Det saknar betydelse att FSL:s försäljning huvudsakligen
riktar sig till återförsäljare av sådana varor eftersom det framförallt är konsumenternas
eller slutanvändarnas uppfattning som är avgörande.
Capri Sun har genom registrering ensamrätt till EU-varumärkena. Registreringarna
omfattar varor i klasserna 29 – 32, däribland juicer. EU-varumärkenas ursprungliga
särskiljningsförmåga får anses vara av normalgraden. Utredningen ger dock stöd för att
EU-varumärkena genom långvarig och omfattande användning har förvärvat s.k.
förstärkt känneteckenskraft. EU-varumärkena har därmed ett förhållandevis stort
skyddsomfång.
När det gäller varuslagslikheten konstaterar domstolen att det handlar om identiska
varor.
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Beträffande märkeslikheten kan konstateras att EU-varumärkena avser utstyrseln på en
dryckesförpackning. Den visuella likheten får därmed störst betydelse vid
bedömningen av likheten mellan EU-varumärkena och Tropic King-dryckerna. I detta
avseende finns följande likheter. När det gäller utformningen av påsförpackningen hos
Tropic King-dryckerna är den närmast identisk med EU-varumärkena. Vidare
innehåller påsen hos Tropic King-dryckerna flera designelement som också återfinns
hos EU-varumärkena, bl.a. en blå bakgrund på påsens framsida med en kulör som
skiftar från mörkare blå färg upptill till ljusare blå färg nedtill, vitt skinande
solljusliknande element med central placering på påsen, varunamnet skrivet i en
bågformad text placerad på övre delen av påsen, droppar på båda sidor om smaken på
dryckerna samt förekomst, placering och arrangemang av frukterna på påsen. Till detta
kommer att namnet på smakerna hos Tropic King-dryckerna är identiska (Orange) eller
i vart fall likartade (Multi Fruit jämfört med Multi Vitamin/Multivitamin) med
smakerna som anges på EU-varumärkena. Domstolen bedömer därför att den visuella
likheten mellan EU-varumärkena och Tropic King-dryckerna är hög. Även den
begreppsmässiga likheten är hög då både EU-varumärkena och Tropic King-dryckerna
för tankarna till en påse. Märkeslikheten förstärks också genom att det helhetsintryck
som Tropic King-dryckerna ger uppvisar stora likheter med det helhetsintryck som
EU-varumärkena ger.
Varorna avser i detta fall fruktdrycker/juicer som säljs till förhållandevis låga priser
och det är således fråga om vardagliga småinköp av mindre betydelse. Genomsnittskonsumenten har därmed en lägre uppmärksamhetsgrad i förhållande till eventuella
olikheter mellan varumärkena (i detta fall förpackningsutstyrslarna). Med hänsyn till
varornas pris och beskaffenhet samt köpsituationen finns det enligt domstolens
bedömning risk för att genomsnittskonsumenten förväxlar Tropic King-dryckerna med
Capri Suns produkter, som marknadsförs under EU-varumärkena, eller uppfattar att
varorna kommer från företag som har ett ekonomiskt samband.
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Vid den helhetsbedömning som ska göras finner Patent- och marknadsdomstolen att
Tropic King-dryckerna liknar EU-varumärkena i sådan utsträckning att det i
varumärkesrättslig mening föreligger förväxlingsrisk.
Domstolen har redan funnit det styrkt att FSL har marknadsfört, sålt och lagerhållit (i
försäljningssyfte) Tropic King-produkterna under 2019. FSL:s åtgärder med dessa
produkter utgör således intrång i Capri Suns ensamrätt till EU-varumärkena artikel
9.2 b) i varumärkesförordningen. Vid denna bedömning saknas anledning att pröva
frågan om det föreligger intrång enligt artikel 9.2 c) i samma förordning.

Vitesförbud
Enligt 8 kap. 3 § varumärkeslagen får domstolen, på yrkande av den som innehar ett
varumärke, vid vite förbjuda den som gör eller medverkar till varumärkesintrång att
fortsätta med det. Vid intrång i den ensamrätt som följer av ett EU-varumärke ska ett
sådant förbud, enligt artikel 130.1 i varumärkesförordningen, meddelas om det inte
föreligger särskilda skäl. Den omständigheten att intrånget har upphört är inte
tillräckligt för att domstolen ska avstå från att meddela ett förbud. Vidare krävs inte att
intrånget har begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet utan det är tillräckligt att intrång i
objektivt hänseende föreligger (se prop. 2008/09:67 s. 187 och s. 277).
Ett förbud som meddelas med stöd av varumärkeslagen ska dock ta sikte på det intrång
som har begåtts och inte omfatta andra tänkbara eller likvärdiga intrångshandlingar
(se NJA 2007 s. 431 och jfr RH 2016:25).
Frågan om vitesförbudets utformning är av indispositiv karaktär, vilket bl.a. innebär att
domstolen är fri att omformulera förbudet så länge det håller sig inom ramen för vad
rättighetshavaren har yrkat.

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

DOM

Sid 27
PMT 5917-20

2021-12-01

FSL har begått varumärkesintrång. Det har inte framkommit några skäl att avstå från
att meddela ett vitesförbud. Med beaktande av de intrångshandlingar som har begåtts
av FSL ska förbudet utformas på sätt som framgår av domslutet.
Vitesförbudet ska gälla för tiden intill dess att domen har vunnit laga kraft och ersätter
därmed Patent- och marknadsdomstolens interimistiska förbud den 22 juni 2020.

Fastställelse av ersättningsskyldighet
Enligt 8 kap. 4 § varumärkeslagen gäller att den som uppsåtligen eller av oaktsamhet
har begått varumärkesintrång bl.a. ska betala skälig ersättning för utnyttjandet av
varukännetecknet.
Patent- och marknadsdomstolen har redan konstaterat att FSL gjort intrång i EUvarumärkena genom marknadsföring, försäljning och lagerhållning (i försäljningssyfte)
under 2019 av 50 000 Tropic King-boxar innehållandes 500 000 Tropic King-drycker.
FSL är en näringsidkare och ägnar sig åt grossistverksamhet. FSL har därför haft en
skyldighet att kontrollera att de dryckesprodukter som bolaget köpt in och vidareförsålt
inte omfattats av någon annans ensamrätt. Intrånget har i vart fall begåtts av
oaktsamhet.
Capri Sun har därmed rätt till skälig ersättning för FSL:s utnyttjande av EUvarumärkena. Fastställelseyrkandet ska således bifallas.

Spridning av information om domen
I mål om varumärkesintrång får domstolen, enligt 8 kap. 8 § varumärkeslagen, besluta
att den som har gjort eller medverkat till intrånget ska bekosta lämpliga åtgärder för att
sprida information om domen i målet. Enligt förarbetena kan en sådan åtgärd komma i

STOCKHOLMS TINGSRÄTT
Patent- och marknadsdomstolen

DOM

Sid 28
PMT 5917-20

2021-12-01

fråga bland annat när rättighetshavaren har ett befogat intresse av att sprida
information om att varor som har köpts i en viss butik är kopior (se prop. 2008/09:67 s.
270).
Även om det inte är styrkt att FSL haft någon delaktighet i den försäljning och
marknadsföring som skett genom andra återförsäljare, har FSL:s egen försäljning m.m.
varit relativt omfattande. Vidare har domstolen konstaterat att förväxlingsrisk
föreligger. Under sådana förhållanden får Capri Sun anses ha ett befogat intresse av att
sprida information om utgången i målet. FSL:s kostnadsansvar bör dock begränsas till
50 000 kr.

Rättegångskostnader
Capri Sun har huvudsakligen vunnit framgång i målet men förlorat såvitt gäller
frågorna om varumärkesintrång och medverkan till intrång avseende de åtgärder som
skett genom andra återförsäljare. FSL ska därför ersätta Capri Suns rättegångskostnad.
Med beaktande av att Capri Sun inte vunnit fullt ut ska FSL:s ersättningsskyldighet
dock begränsas till tre fjärdedelar av Capri Suns rättegångskostnad för ombudsarvode.
Domstolen har då även tagit hänsyn till att FSL huvudsakligen är ansvarig för att
målets handläggning dragit ut på tiden. FSL ska därutöver ersätta Capri Sun för dess
rättegångskostnader i övrigt.

Sekretess
Bestämmelsen i 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen bör fortsatt vara
tillämplig på uppgifter som har lagts fram under förhandling bakom stängda dörrar (se
domslutet).
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HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 4 (PMD-02)
Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till
Patent- och marknadsdomstolen senast den 22 december 2021. Prövningstillstånd
krävs.

Josefin Park

Tro pic King Orange
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Capri-Sun Multivitamin
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Hur man överklagar
Dom i tvistemål, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-02

________________________________________________________________
Vill du att domen ska ändras i någon del kan
du överklaga. Här får du veta hur det går till.

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till.
Förklara vad du vill visa med varje bevis.
Skicka med skriftliga bevis som inte redan
finns i målet.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

Det är inte säkert att du kan lägga fram nya
bevis. Vill du göra det ska du förklara varför
du inte lagt fram bevisen tidigare.

Ditt överklagande ska ha kommit in till
domstolen inom 3 veckor från domens datum.
Sista datum för överklagande finns på sista
sidan i domen.

Vill du ha nya förhör med någon som redan
förhörts eller en ny syn (till exempel besök
på en plats), ska du berätta det och förklara
varför.

Överklaga efter att motparten överklagat
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Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den
andra parten också rätt att överklaga även om
tiden har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga.
En part kan anslutningsöverklaga inom en
extra vecka från det att överklagandetiden har
gått ut. Ett anslutningsöverklagande måste
alltså komma in inom 4 veckor från domens
datum.
Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla
om det första överklagandet dras tillbaka eller
av något annat skäl inte går vidare.
Så här gör du

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att domen ska
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha
och varför du tycker att Patent- och
marknadsöverdomstolen ska ta upp ditt
överklagande (läs mer om prövningstillstånd längre ner).

Tala också om ifall du vill att motparten ska
komma personligen vid en huvudförhandling.
4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.
Om du har ett ombud, lämna också ombudets kontaktuppgifter.
5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt
ombud göra det.
6. Skicka eller lämna in överklagandet till
Patent- och marknadsdomstolen. Du hittar
adressen i domen.
Vad händer sedan?

Patent- och marknadsdomstolen kontrollerar
att överklagandet kommit in i rätt tid. Har det
kommit in för sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär att domen gäller.
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Om överklagandet kommit in i tid, skickar
domstolen överklagandet och alla handlingar
i målet vidare till Patent- och marknadsöverdomstolen.
Har du tidigare fått brev genom förenklad
delgivning, kan även Patent- och marknadsöverdomstolen skicka brev på detta sätt.
Prövningstillstånd i Patent- och marknadsöverdomstolen

När överklagandet kommer in till Patent- och
marknadsöverdomstolen tar domstolen först
ställning till om målet ska tas upp till prövning.
Patent- och marknadsöverdomstolen ger
prövningstillstånd i fyra olika fall.
 Domstolen bedömer att det finns anledning
att tvivla på att Patent- och marknadsdomstolen dömt rätt.
 Domstolen anser att det inte går att bedöma
om Patent- och marknadsdomstolen har
dömt rätt utan att ta upp målet.
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 Domstolen behöver ta upp målet för att ge
andra domstolar vägledning i rättstillämpningen.
 Domstolen bedömer att det finns synnerliga
skäl att ta upp målet av någon annan
anledning.
Om du inte får prövningstillstånd gäller den
överklagade domen. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?

Ta kontakt med Patent- och marknadsdomstolen om du har frågor. Adress och
telefonnummer finns på första sidan i domen.
Mer information finns på www.domstol.se.
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