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Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen
— schending van artikel 7, lid 1, onder c), juncto artikel 7, lid 2, van verordening 2017/1001;
— schending van artikel 7, lid 1, onder b), juncto artikel 7, lid 2, van verordening 2017/1001.

Beroep ingesteld op 8 januari 2018 — Addiko Bank/EUIPO (STRAIGHTFORWARD BANKING)
(Zaak T-9/18)
(2018/C 072/60)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Addiko Bank AG (Wenen, Oostenrijk) (vertegenwoordiger: A. Seling, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Betrokken merk: Uniewoordmerk „STRAIGHTFORWARD BANKING” — inschrijvingsaanvraag nr. 16 133 449
Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 25 oktober 2017 in zaak R 1090/2017-2

Conclusies
— vernietiging van de bestreden beslissing;
— verwijzing van het EUIPO in de kosten.

Aangevoerde middelen
— schending van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001;
— schending van artikel 7, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

Beroep ingesteld op 11 januari 2018 — Zweirad-Center Stadler/EUIPO — Triumph Designs
(Triumph)
(Zaak T-12/18)
(2018/C 072/61)
Taal van het verzoekschrift:Engels
Partijen
Verzoekende partij: Zweirad-Center Stadler GmbH (Regensburg, Duitsland) (vertegenwoordigers: P. Ruess en A. DoepnerThiele, advocaten)
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Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Triumph Designs Ltd (Swadlincote, Verenigd Koninkrijk)
Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij
Betrokken merk: Uniewoordmerk „Triumph” — inschrijvingsaanvraag nr. 6 717 672
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 2 november 2017 in zaak R 665/2017-5
Conclusies
— de bestreden beslissing vernietigen voor zover daarbij de merkaanvraag voor de waren van de klassen 9, 12 en 25 is
geweigerd;
— de oppositie in haar geheel afwijzen en inschrijving van het merk voor die waren toestaan, of, subsidiair, de zaak naar
het EUIPO terugverwijzen met het oog op de noodzakelijke maatregelen;
— het EUIPO en de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het EUIPO verwijzen in verzoeksters
kosten.
Aangevoerd middel
— schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009.

