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Rådmannen Karin Ahlstrand Oxhamre, även protokollförare
PARTER
Sökande
Strike 3 Holdings LLC
11271 Ventura Blvd # 717
Studio City, California 91604
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Uppgivna ombud: Advokaterna Jeppe Brogaard Clausen och Emelie Svensson
NJORD Law Firm
Pilestræde 58
DK-1112 Köpenhamn
Danmark
Motpart
Telia Sverige AB, 556430-0142
169 94 Solna
SAKEN
Informationsföreläggande enligt upphovsrättslagen; nu fråga om avvisning av ansökan
_____________
Följande antecknas.
Strike 3 Holdings LLC (Strike 3) ansökte den 9 mars 2021 om informationsföreläggande med interimistiskt yrkande. Till ansökan fogades en fullmakt där det
angavs att Strike 3 företräddes av de i ärendet uppgivna ombuden. Fullmakten var
undertecknad av Jessica Fernandez.
Den 10 mars 2021 förelade Patent- och marknadsdomstolen (domstolen) de uppgivna
ombuden att inkomma med behörighetshandlingar utvisande att Jessica Fernandez
hade rätt att teckna Strike 3:s firma. Föreläggandet följdes upp med ett telefonsamtal
den 15 mars 2021. Den 24 mars 2021 kom de uppgivna ombuden in med en handling
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benämnd ”Secretary of State Statement of No Change (Limited Liability Company)”.
Av handlingen framgick bl.a. att Jessica Fernandez är bolagsjurist på Strike 3. Då
handlingen inte utvisar att Jessica Fernandez har rätt att teckna Strike 3:s firma
förelade domstolen de uppgiva ombuden att vid äventyr av avvisning komma in med
behörighetshandlingar. Något svar på domstolens föreläggande har inte kommit in
inom den angivna tiden.
Domstolen fattar följande
SLUTLIGA BESLUT
Strike 3 Holdings LLC:s ansökan om informationsföreläggande avvisas.
SKÄL
Det följer av 53 e § andra stycket upphovsrättslagen att lagen om domstolsärenden
gäller för handläggning av ärenden om informationsföreläggande. I 9 och 10 §§
föreskrivs att domstolen ska förelägga part att inkomma med bevis om sin behörighet
när det finns anledning till det samt att domstolen ska avvisa ansökan om ett sådant
föreläggande inte följs.
Domstolen har funnit att det finns anledning att kontrollera att Jessica Fernandez har
rätt att teckna Strike 3 Holdings LLC:s firma. Strike 3 Holdings LLC:s uppgivna
ombud har inte kommit in med något underlag som med tillräcklig säkerhet visar att så
är fallet. Strike 3 Holdings LLC:s ansökan ska därför avvisas.
HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (PMD-13)
Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha inkommit till
Patent- och marknadsdomstolen senast den 30 april 2021. Prövningstillstånd krävs.

Karin Ahlstrand Oxhamre
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Hur man överklagar
Beslut i ärenden, Patent- och marknadsdomstolen

PMD-13

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

4. Lämna namn och personnummer eller
organisationsnummer.
Lämna aktuella och fullständiga uppgifter
om var domstolen kan nå dig: postadresser,
e-postadresser och telefonnummer.

Överklaga skriftligt inom 3 veckor

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

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 beslutet.

Så här gör du

Anvisningar för överklagande PMD-13 - Beslut i ärende • Producerat av Domstolsverket, Avd. för domstolsutveckling • 2018-11

1. Skriv Patent- och marknadsdomstolens
namn och målnummer.
2. Förklara varför du tycker att beslutet 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).

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 beslutet gäller.

Om du tar upp nya omständigheter ska du
förklara varför du inte fört fram detta
tidigare.

Om överklagandet kommit in i tid, skickar
Patent- och marknadsdomstolen överklagandet
och alla handlingar i målet vidare till Patentoch marknadsöverdomstolen.

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.
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.
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.

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.

Tala också om ifall du vill att motparten ska
komma personligen vid ett sammanträde.
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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.
• 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 det
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i
överklagandet ta med allt du vill föra fram.
Vill du veta mer?
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Ta kontakt med Patent- och marknadsdomstolen om du har frågor. Adress och
telefonnummer finns på första sidan i beslutet.
Mer information finns på www.domstol.se.
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