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Beroep ingesteld op 17 mei 2018 — Buck/EUIPO — Unger Holding (BUCK)
(Zaak T-311/18)
(2018/C 240/65)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Društvo za proizvodnju inženjering i usluge Buck d.o.o. (Belgrado, Servië) (vertegenwoordiger: I. Lázaro
Betancor, advocaat)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Unger Holding GmbH (Herne, Duitsland)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: verzoekende partij
Betrokken merk: internationale inschrijving waarin de Europese Unie wordt aangewezen, met betrekking tot het beeldmerk
BUCK in colours white and red — internationale inschrijving nr. 1 218 386 waarin de Europese Unie wordt aangewezen
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de vierde kamer van beroep van het EUIPO van 7 maart 2018 in zaak R 1024/2017-4

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

Aangevoerde middelen
— schending van artikel 47, lid 2, van verordening 2017/1001;
— schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001.

Beroep ingesteld op 14 mei 2018 — Dentsply De Trey/EUIPO — IDS (AQUAPRINT)
(Zaak T-312/18)
(2018/C 240/66)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Dentsply De Trey GmbH (Konstanz, Duitsland) (vertegenwoordiger: S. Clark, Solicitor)
Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: IDS SpA (Savona, Italië)

Gegevens betreffende de procedure voor het EUIPO
Aanvrager van het betrokken merk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
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Betrokken merk: Uniewoordmerk AQUAPRINT — inschrijvingsaanvraag nr. 12 272 407
Procedure voor het EUIPO: oppositieprocedure
Bestreden beslissing: beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 26 februari 2018 in zaak R 1438/2017-2

Conclusies
— de bestreden beslissing te vernietigen, behalve voor zover de kamer van beroep heeft geoordeeld dat de waren identiek/
soortgelijk zijn en dat het relevante publiek bestaat uit specialisten in de tandheelkunde;
— overeenkomstig artikel 134 van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht, het EUIPO en, in voorkomend
geval, interveniënte te verwijzen in de kosten van Dentsply in de onderhavige procedure;
— de beslissing ook met betrekking tot de verwijzing in de kosten te herzien en overeenkomstig artikel 134, lid 1, van het
Reglement voor de procesvoering van het Gerecht het EUIPO te gelasten interveniënte, nadat haar vordering is
afgewezen, te verwijzen in de kosten van de kamer van beroep en de oppositieafdeling.

Aangevoerde middelen
— schending van artikel 8, lid 1, onder b), van verordening 2017/1001;
— schending van artikel 8, lid 4, van verordening 2017/1001.

Beroep ingesteld op 15 mei 2018 — Hashem en Assi/GAR
(Zaak T-314/18)
(2018/C 240/67)
Procestaal: Spaans
Partijen
Verzoekende partijen: Hashem Asad Mohammad Hashem (Amman, Jordanië), Souhair H. B. Assi (Amman) (vertegenwoordigers: R. Vallina Hoset, A. Sellés Marco, C. Iglesias Megías en A. Lois Perreau de Pinninck, advocaten)
Verwerende partij: Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad (GAR)

Conclusies
De verzoekende partijen verzoeken het Gerecht:
— vast te stellen dat de Gemeenschappelijke Afwikkelingsraad niet-contractueel aansprakelijk is en hem te veroordelen tot
vergoeding van de schade die de verzoekende partijen hebben geleden door al het handelen en niet-handelen van
bedoelde raad dat voor hen heeft geresulteerd in het totale verlies van de investering in de achtergestelde obligaties van
BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
— de GAR te veroordelen om de verzoekende partijen een schadevergoeding te betalen ten bedrage van, primair,
5 571 434,73 EUR, dit is het bedrag van de investering in aandelen Banco Popular, dan wel, subsidiair,
2 341 142,51 EUR;

