
Postal address:
Box 6107 
SE-102 32 Stockholm, Sweden
Visiting address:
Birger Jarlsgatan 57 B
Stockholm

Bank: 
SEB
Swift/Bic: ESSESESS
SEK IBAN SE63 5000 0000 0526 7101 8533
EUR IBAN SE93 5000 0000 0590 1820 5524
USD IBAN SE91 5000 0000 0593 6823 5201

GROTH & CO KB     ·     STOCKHOLM     ·     MALMÖ         · MUNICH     ·     ALICANTE     ·     BEIJING      ·    www.groth.eu

Bank giro:
5851-5669

VAT Reg No:
SE916642393001

Telephone:
+46 (0)8-729 91 00

E-mail:
info@groth.eu

Fax · Patent & Design:
+46 (0)8-31 67 67

Fax · Law & Trademark:
+46 (0)8-33 93 12

PATENTS

DESIGNS

TRADEMARKS

INTERNET LAW

DOMAIN NAMES

IP DUE DILIGENCE

MARKETING LAW

COMPANY LAW

LITIGATION

LICENSING

SEMINARS

NAMING

·

 
 

1 
 

 

 
Steelwrist AB 
Bäckvägen 18 
192 54  SOLLENTUNA 
 
Att.: Stefan Stockhaus 
 
stefan.stockhaus@steelwrist.com 

 
 
 
 
Vår ref: VD 17-0368/CH/CH 8 maj 2017 
 
Er användning av OilQuick ABs varumärke OQ  

 
Vi tillskriver er i vår egenskap av juridiskt ombud för OilQuick AB. 
 
Som ni vet har genom ert pressmeddelande av den 26 april 2017 OilQuck AB fått kän-
nedom om att ni avser att lansera en serie snabbfästen för gräv- och schaktningsma-
skiner, som är efterbildningar av deras motsvarande produkter, samt att ni namnger 
dessa med OilQuick ABs varumärke OQ och identiska undervarumärken för samma 
produkter, t ex OQ60-5 och OQ70. OilQuick AB ser synnerligen allvarligt på ert age-
rande.  
 
Varumärket OQ är uppenbarligen en akronym av OilQuick och knyter därmed mycket 
starkt an till vår huvudmans företagsnamn OilQuick AB och varumärke OilQuick. För-
kortningen OQ används konsekvent ensamt som huvudvarumärke, i kombination med 
exempelvis varumärket OILQUICK och tillsammans med olika sifferkombinationer som 
kännetecken för specifika underprodukter. OilQuick AB har använt sig av akronymen 
OQ som varumärke sedan år 1994. 
 
Givetvis är OilQuick AB innehavare av varumärkesregistrering för sina varumärken i ett 
stort antal länder. Som exempel kan vi hänvisa till EU-varumärkesregistrering nr 
005676267 OQ OILQUICK (se bilaga). Vidare menar vi att Oilquick AB har rätten till det 
inarbetade varumärke OQ. Varumärket OQ får betraktas som inarbetat genom att se-
dan länge vara ett av de ledande varumärkena för fullautomatiska snabbfästen inom 
bland annat Europa. Ni känner självfallet själva till styrkan i OilQuick ABs varumärke 
OQ, eftersom ni valt att försöka dra fördel av dess kännedom och goodwill. 
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Vi vill uppmärksamma er på att en registrerad eller inarbetad varumärkesrätt innebär att 
ingen annan än innehavaren, utan dennes tillstånd, får använda ett varumärke som är 
identiskt eller liknande varumärket för samma eller liknande produkter. Skälet är givetvis 
att det i sådana fall finns en uppenbar risk att kunderna väljer fel produkt, förväxlar pro-
dukter eller tror att det finns ett samband mellan dem som tillhandahåller respektive 
produkt. När såsom vi bedömer nu vara fallet varumärkesinnehavarens varumärke är 
inarbetat och är känt blir situation än allvarligare, eftersom det finns en risk att intrångs-
göraren drar otillbörlig fördel av eller skadar rättighetsinnehavarens varumärke. (VmL 1 
kap 6, 7 §§, 2 kap 10 § 1 st p 1 – 3). 
 
Den som använder ett varumärke utan märkesinnehavarens tillstånd enligt ovan begår 
varumärkesintrång, vilket kan medföra förbud att använda varumärket samt ge upphov 
till böter och skadestånd och i allvarliga fall till och med fängelse (Varumärkeslagen 8 
kap 1 - 4 §§). Otillbörlig användning av annans varumärke kan även stå i strid med 
Marknadsföringslagen. 
 
Pressmeddelandet innehåller även påstående som är direkt felaktigt, nämligen att 
Steelwrists nya snabbfästen är hundra procent kompatibla med OilQuick ABs system. 
Vi vill uppmärksamma er på att felaktiga påståenden kan strida mot Marknadsföringsla-
gen. (MFL 10 §) 
 
Vi förutsätter att ni omedelbart avbryter all planerad användning, marknadsföring och 
försäljning av OilQuick ABs varumärke OQ, ensamt eller i kombination med ord, siffror 
och/eller bokstäver, för era egna produkteter. Detta inkluderar givetvis all sådan an-
vändning under den kommande MaskinExpo-mässan i Stockholm den 18 – 20 maj 
2017 och all användning vid framtida leveranser av era produkter. 
 
Vidare begär OilQuick AB att ni riktar en pressrelease till åtminstone samma målgrupp 
som er pressrelease av den 26 april 2017 av vilken skall framgå att ni inte avser att 
namnge några produkter med varumärken i vilka ingår OQ, eftersom det skulle innebära 
intrång i OilQuick ABs varumärkesrättigheter. Innan ni skickar pressmeddelandet begär 
vi att få ta del av utkastet och godkänna formuleringar som rör vår klient. Vi emotser ett 
utkast till pressrelease senast den 11 maj 2017 och den godkända pressreleasen skall 
publiceras senast den 17 maj 2017. Vidare emotser vi senast den 11 maj 2017 er be-
kräftelse på att ni omedelbart avbryter all planerad användning, marknadsföring och 
försäljning av OilQuick ABs varumärke OQ, ensamt eller i kombination med ord, siffror 
och/eller bokstäver, för era egna produkteter. 
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För det fall ni inte tillmötesgår OilQuick ABs krav enligt ovan är vi tvungna att rekom-
mendera vår klient att vidta rättsliga åtgärder baserat på brott mot Varumärkeslagen 
och Marknadsföringslagen. 
 
Med vänlig hälsning 
GROTH & CO KB 
 

 
Camilla Hamrin 


