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Sagsøgerens påstande
— Det fastslås, at Den Fælles Afviklingsinstans har pådraget sig et ansvar uden for kontraktforhold og pålægges at betale
erstatning for den skade, som sagsøgeren har lidt som følge af SRB’s handlinger og undladelser, der har frataget
sagsøgeren de aktier, som denne ejede i BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.
— SRB tilpligtes at betale sagsøgeren følgende beløb som erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, som
denne har lidt (»det udestående beløb«):
— For økonomisk skade et beløb på i alt 160 558,41 EUR for nedskrivningen af aktierne i Banco Popular, og
— for ikke-økonomisk skade et beløb på op til 160 558,41 EUR eller det beløb, som Retten måtte finde rimeligt.
— Det udestående beløb forhøjes med udligningsrenter fra den 7. juni 2017 til afsigelsen af dommen i nærværende sag.
— Det udestående beløb forhøjes med morarenter regnet fra afsigelsen af den pågældende dom til fuld betaling af det
udestående beløb, til den af ECB fastsatte rentesats for primære refinansieringsoperationer, forhøjet med 2 %.
— Den Fælles Afviklingsinstans tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Søgsmålsgrundene og de væsentligste argumenter er de samme som dem, der er gjort gældende i sag T-659/17, Vallina
Fonseca mod Den Fælles Afviklingsinstans (EUT 2017, C 424, s. 42).

Sag anlagt den 2. juli 2018 — mobile.de mod EUIPO — Droujestvo S Ogranichena Otgovornost
»Rezon« (mobile.ro)
(Sag T-412/18)
(2018/C 294/75)
Stævningen er affattet på tysk
Parter
Sagsøger: mobile.de GmbH (Dreilinden, Tyskland) (ved advokat T. Lührig)
Sagsøgt: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)
Den anden part i sagen for appelkammeret: Droujestvo S Ogranichena Otgovornost »Rezon« (Sofia, Bulgarien)

Oplysninger vedrørende sagen for EUIPO
Indehaver af det omtvistede varemærke: mobile.de GmbH
Det omtvistede varemærke: EU-figurmærket mobile.ro — EU-varemærkeregistrering nr. 8 838 542
Sagen for EUIPO: Ugyldighedssag
Den anfægtede afgørelse: Afgørelse truffet den 29. marts 2018 af Første Appelkammer ved EUIPO (sag R 111/2015-1)
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Påstande
— Den anfægtede afgørelse annulleres.
— EUIPO tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender
— Tilsidesættelse af artikel 18, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 64, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentet og Rådets
forordning (EU) 2017/1001
— Tilsidesættelse af artikel 19, stk. 2, og artikel 10, stk. 3, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/625
sammenholdt med artikel 64, stk. 2 og 3, i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001
— Tilsidesættelse af artikel 60, stk. 1, litra a), sammenholdt med artikel 8, stk.1, litra b), og stk. 2, litra a), nr. ii), i EuropaParlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001
— Tilsidesættelse af artikel 4, stk. 3, TEU, sammenholdt med de retlige hensyn bag artikel 59, stk. 1, litra b), i Rådets
forordning (EF) nr. 207/2009 og artikel 61, stk. 2, i Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) 2017/1001.

Sag anlagt den 4. juli 2018 — Portigon mod SRB
(Sag T-413/18)
(2018/C 294/76)
Processprog: tysk
Parter
Sagsøger: Portigon AG (Düsseldorf, Tyskland) (ved advokaterne D. Bliesener og V. Jungkind)
Sagsøgt: Den Fælles Afviklingsinstans (SRB)

Sagsøgerens påstande
— Den Fælles Afviklingsinstans’ afgørelse af 12. april 2018 om beregning af ex ante-bidraget til Den Fælles Afviklingsfond
for 2018 (nummer SRB/ES/SRF/2018/03) annulleres, for så vidt som afgørelsen vedrører sagsøgeren.
— Den Fælles Afviklingsinstans tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter
Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren fremført syv anbringender, som i det væsentlige er identiske med eller svarer til de
anbringender, der er blevet fremført i sag T-420/17, Portigon mod SRB (1).
(1)

EUT 2017, C 277, s. 56.

