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DA

Den Europæiske Unions Tidende

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 1. juli 2009 —
KG Holding m.fl. mod Kommissionen
(Forenede sager T-81/07, T-82/07 og T-83/07) (1)
(Statsstøtte — omstruktureringsstøtte tildelt af de neder
landske myndigheder til KG Holding NV — beslutning, der
erklærer støtten uforenelig med fællesmarkedet, og som
pålægger tilbagebetaling — annullationssøgsmål — delvis
afvisning — tilbagesøgning af støtten fra støttemodtagende
virksomheder, som er erklæret konkurs — Fællesskabets
rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstruktu
rering af kriseramte virksomheder)
(2009/C 193/27)
Processprog: nederlandsk

C 193/19

betaler de omkostninger, der er afholdt af Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber i sag T-83/07.
6) Kommissionen bærer sine egne omkostninger i sagerne T-81/07
og T 82/07.

(1) EUT C 117 af 29.5.2007.

Dom afsagt af Retten i Første Instans den 2. juli 2009 —
Euro-Information mod KHIM (Gengivelsen af en hånd, der
holder et kort med tre trekanter)
(Sag T-414/07) (1)

Parter
Sagsøger i sag T-81/07: Jan Rudolf Maas, som kurator i konkurs
boet KG Holding NV (Rotterdam, Nederlandene) (ved avocats G.
van der Wal og T. Boesman)
Sagsøger i sag T-82/07: Jan Rudolf Maas og Cornelis van den
Bergh, som kuratorer i konkursboet Kliq BV (Rotterdam) (ved
avocats G. van der Wal og T. Boesman)

(EF-varemærker — ansøgning om et EF-figurmærke, som
gengiver en hånd, der holder et kort med tre trekanter —
absolut registreringshindring — mangel på fornødent
særpræg — artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr.
40/94 [nu artikel 7, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr.
207/2009])
(2009/C 193/28)
Processprog: fransk

Sagsøger i sag T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen, som
kurator i konkursboet Kliq Reïntegratie (Utrecht, Nederlandene)
(ved avocats G. van der Wal og T. Boesman)

Parter

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved H.
van Vliet, som befuldmægtiget)

Sagsøger: Européenne de traitement de l’information (Euro-Infor
mation) (Strasbourg, Frankrig) (ved avocats P. Greffe, M. Chami
nade og L. Paudrat)

Sagens genstand
Påstand om annullation af Kommissionens beslutning
2006/939/EF af 19. juli 2006 om en støtteforanstaltning
anmeldt af Nederlandene til fordel for KG Holding NV (EUT L
366, s. 40).

Sagsøgt: Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Vare
mærker og Design) (ved O. Montalto og R. Bianchi, som befuld
mægtigede)
Sagens genstand

1) Artikel 2 i Kommissionens beslutning 2006/939/EF af 19. juli
2006 om en støtteordning anmeldt af Kongeriget Nederlandene til
fordel for KG Holding NV annulleres.

Påstand om annullation af afgørelse truffet den 6. september
2007 af Første Appelkammer ved Kontoret for Harmonisering i
det Indre Marked (Varemærker og Design) (sag R 290/2007-1),
vedrørende afslag på en ansøgning om registrering som EFvaremærke af et tegn, som gengiver en hånd, der holder et
kort med tre trekanter

2) I øvrigt frifindes Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber.

Konklusion

Konklusion

3) Jan Rudolf Maas, som kurator i konkursboet KG Holding NV,
bærer sine egne omkostninger i sag T-81/07.
4) Jan Rudolf Maas og Cornelis van den Bergh, som kuratorer i
konkursboet Kliq BV, bærer deres egne omkostninger i sag T82/07.
5) Jean Leon Marcel Groenewegen, som kuratorer i konkursboet Kliq
Reïntegratie, bærer sine egne omkostninger i sag T-83/07, og

1) Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og
Design) frifindes.
2) Européenne de traitement de l’information (Euro-Information)
betaler sagens omkostninger.

(1) EUT C 22 af 26.1.2008.

