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Sodba Sodišča prve stopnje z dne 1. julija 2009 — KG
Holding in drugi proti Komisiji

C 193/19

5) Jean Leon Marcel Groenewegen kot stečajni upravitelj družbe Kliq
Reïntegratie nosi poleg svojih stroškov v zadevi T 83/07 stroške,
ki jih je v zadevi T 83/07 priglasila Komisija.

(Združene zadeve T-81/07, T-82/07 in T-83/07) (1)
(„Državne pomoči — Pomoč za prestrukturiranje, ki so jo
nizozemski organi dodelili družbi KG Holding NV — Odločba,
s katero je bila pomoč ugotovljena za nezdružljivo s skupnim
trgom in naloženo njeno vračilo — Ničnostna tožba — Delna
nedopustnost — Vračilo pomoči od podjetij, prejemnikov
pomoči, glede katerih je bil razglašen stečaj — Smernice
Skupnosti za državne pomoči za reševanje in prestrukturiranje
podjetij v težavah“)
(2009/C 193/27)
Jezik postopka: nizozemščina

6) Komisija nosi svoje stroške v zadevah T 81/07 in T 82/07.

(1) UL C 117, 29.5.2007.

Sodba Sodišča prve stopnje z dne 2. julija 2009 — EuroInformation proti UUNT (Upodobitev roke, ki drži karto,
na kateri so trije trikotniki)

Stranke
Tožeča stranka v zadevi T-81/07: Jan Rudolf Maas, stečajni upra
vitelj družbe KG Holding NV (Rotterdam, Nizozemska) (zastop
nika: G. van der Wal in T. Boesman, odvetnika)

Tožeča stranka v zadevi T-82/07: Jan Rudolf Maas in Cornelis van
den Bergh, stečajna upravitelja družbe Kliq BV (Rotterdam)
(zastopnika: G. van der Wal in T. Boesman, odvetnika)

(Zadeva T-414/07) (1)
(„Znamka Skupnosti — Prijava figurativne znamke Skup
nosti, ki predstavlja roko, ki drži karto, na kateri si sledijo
trije trikotniki — Absolutni razlog za zavrnitev — Odsotnost
razlikovalnega učinka — Člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 40/94
(postal člen 7(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009)“)
(2009/C 193/28)
Jezik postopka: francoščina

Tožeča stranka v zadevi T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen,
stečajni upravitelj družbe Kliq Reïntegratie (Utrecht, Nizo
zemska) (zastopnika: G. van der Wal in T. Boesman, odvetnika)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnik: H. van
Vliet, zastopnik)

Stranki
Tožeča stranka: Européenne de traitement de l'information (EuroInformation) (Strasbourg, Francija) (zastopniki: P. Greffe, M.
Chaminade in L. Paudrat, zastopniki)
Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke
in modeli) (zastopnika: O. Montalto in R. Bianchi, zastopnika)

Predmet
Predlog za razglasitev ničnosti Odločbe Komisije 2006/939/ES z
dne 19. julija 2006 o ukrepu pomoči, ki ga je priglasila Nizo
zemska, za družbo KG Holding NV (UL L 366, str. 40).

Izrek
1) Člen 2 Odločbe Komisije 2006/939/ES z dne 19. julija 2006 o
ukrepu pomoči, ki ga je priglasila Kraljevina Nizozemska, za
družbo KG Holding NV, se razglasi za ničen.

Predmet
Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe UUNT z dne
6. septembra 2007 (R 290/2007-1), s katero je bil zavrnjen
predlog za registracijo kot znamke Skupnosti znaka, ki predsta
vlja roko, ki drži karto, na kateri so trije trikotniki.

Izrek
1) Tožba se zavrne.

2) Tožbe se v preostalem zavrnejo.

3) Jan Rudolf Maas kot stečajni upravitelj družbe KG Holding NV
nosi svoje stroške v zadevi T 81/07.

2) L’Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) se
naloži plačilo stroškov.

(1) UL C 22, 26.1.2008.

4) Jan Rudolf Maas in Cornelis van den Bergh kot stečajna upravi
telja družbe Kliq BV nosita svoje stroške v zadevi T 82/07.

