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Sag anlagt den 17. maj 2018 — Buck mod EUIPO — Unger Holding (BUCK)
(Sag T-311/18)
(2018/C 240/65)
Stævningen er affattet på engelsk
Parter
Sagsøger: Društvo za proizvodnju inženjering i usluge Buck d.o.o. (Belgrad, Serbien) (ved advokat I. Lázaro Betancor)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Den anden part i sagen for appelkammeret: Unger Holding GmbH (Herne, Tyskland)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Ansøger af det omtvistede varemærke: Društvo za proizvodnju inženjering i usluge Buck d.o.o.
Det omtvistede varemærke: International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, af figurmærket BUCK i
farverne hvid og rød — International registrering, hvor Den Europæiske Union er designeret, nr. 1 218 386
Sagen for EUIPO: Indsigelsessag
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 7. marts 2018 af Fjerde Appelkammer ved EUIPO (sag R 1024/2017-4)

Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres.
— EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender
— Tilsidesættelse af artikel 47, stk. 2, i forordning 2017/1001
— Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001.

Sag anlagt den 14. maj 2018 — Dentsply De Trey mod EUIPO — IDS (AQUAPRINT)
(Sag T-312/18)
(2018/C 240/66)
Stævningen er affattet på engelsk
Parter
Sagsøger: Dentsply De Trey GmbH (Konstanz, Tyskland) (ved solicitor S. Clark)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Den anden part i sagen for appelkammeret: IDS SpA (Savona, Italien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Ansøger af det omtvistede varemærke: IDS SpA
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Det omtvistede varemærke: EU-ordmærket »AQUAPRINT« — registreringsansøgning nr. 12 272 407
Sagen for EUIPO: Indsigelsessag
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 26. februar 2018 af Andet Appelkammer ved EUIPO (sag R 1438/2017-2)

Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres, for så vidt som appelkammeret fastslog, at varerne er af samme eller lignende art og
at den relevante kundekreds er specialiseret inden for tandplejeområdet.
— EUIPO og i påkommende tilfælde intervenienten tilpligtes i henhold til artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement at
betale de af Dentsply i denne sag afholdte omkostninger.
— Afgørelsen ændres også for så vidt angår afgørelsen om sagsomkostninger og intervenienten, såfremt denne ikke får
medhold, tilpligtes i henhold til artikel 134, stk. 1, i Rettens procesreglement at betale omkostningerne afholdt af
appelkammeret og indsigelsesafdelingen.

Anbringender
— Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 1, litra b), i forordning 2017/1001
— Tilsidesættelse af artikel 8, stk. 4, i forordning 2017/1001.

Sag anlagt den 15. maj 2018 — Hashem og Assi mod SRB
(Sag T-314/18)
(2018/C 240/67)
Processprog: spansk
Parter
Sagsøgere: Hashem Asad Mohammad Hashem (Amman, Jordan) og Souhair H.B. Assi (Amman) (ved advokaterne R. Vallina
Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías og A. Lois Perreau de Pinninck)
Sagsøgt: Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

Sagsøgernes påstande
— Det fastslås, at Den Fælles Afviklingsinstans har pådraget sig et ansvar uden for kontraktforhold og pålægges at betale
erstatning for den skade, som sagsøgerne har lidt som følge af SRB’s handlinger og undladelser, der forårsagede, at de
tabte hele deres investering i efterstillede obligationer i BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
— SRB tilpligtes at betale sagsøgerne, som erstatning for den skade, de har lidt, principalt et beløb svarende til
tilbagebetalingen af de foretagne investeringer, i alt 5 571 434,73 EUR i aktier i Banco Popular, eller subsidiært i forhold
til det førnævnte beløb, et beløb på 2 341 142,51 EUR.

