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Oppositiemerk of -teken: woordmerk „LOEWE SOUNDVISION” — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 5 798 228
Beslissing van de oppositieafdeling: gedeeltelijke toewijzing van de oppositie
Beslissing van de kamer van beroep: toewijzing van het beroep en toelating van inschrijving van het litigieuze
gemeenschapsmerk
Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009

Beroep ingesteld op 12 augustus 2014 — Bice International/BHIM — Bice (bice)
(Zaak T-624/14)
(2014/C 351/36)
Taal van het verzoekschrift: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Bice International Ltd (Dubai, Verenigde Arabische Emiraten) (vertegenwoordiger: N. Gibb, Solicitor)
Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)
Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Bice AG (Baar, Zwitserland)

Conclusies
— de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken,
tekeningen en modellen) van 23 mei 2014 in zaak R 1249/2013-1 vernietigen.

Middelen en voornaamste argumenten
Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd: woordmerk „bice” voor waren en diensten van de
klassen 29, 30 en 43 — gemeenschapsmerkinschrijving nr. 5 126 693
Houder van het gemeenschapsmerk: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep
Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: verzoekster
Motivering van de vordering tot nietigverklaring: aangevoerd werd dat de gemeenschapsmerkaanvraag te kwader trouw werd
ingediend, in de zin van artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009, en werd ingeschreven in strijd met
artikel 53, lid 1, sub a, juncto artikel 8, lid 1, sub a en b, van verordening nr. 207/2009
Beslissing van de nietigheidsafdeling: afwijzing van de vordering tot nietigverklaring in haar geheel
Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep
Aangevoerde middelen: schending van de artikelen 52, lid 1, sub b, 53, lid 1, sub a, juncto artikel 8, lid 1, sub a en b, van
verordening nr. 207/2009.

Beroep ingesteld op 18 augustus 2014 — Wm. Wrigley Jr./BHIM (afbeelding van een bol)
(Zaak T-625/14)
(2014/C 351/37)
Procestaal: Engels
Partijen
Verzoekende partij: Wm. Wrigley Jr. Company (Wilmington, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: M. Kinkeldey,
S. Brandstätter en C. Schmitt, advocaten)

