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Förstainstansrättens dom av den 1 juli 2009 — KG Holding
m.fl. mot kommissionen

C 193/19

5) Jean Leon Marcel Groenewegen, i egenskap av konkursförvaltare
för Kliq Reïntegratie, ska, förutom sin rättegångskostnad i mål
T-83/07, bära kommissionens rättegångskostnad i mål T-83/07.

(De förenade målen T-81/07, T-82/07 och T-83/07) (1)
(Statligt stöd — Omstruktureringsstöd som de nederländska
myndigheterna beviljat KG Holding NV — Beslut i vilket
stödet förklaras vara oförenligt med den gemensamma mark
naden och i vilket det förordnas om återkrav av stödet —
Talan om ogiltigförklaring — Delvis avvisning — Återkrav
av stödet från stödmottagande företag som försatts i konkurs
— Gemenskapens riktlinjer om stöd till undsättning och om
strukturering av företag i svårigheter)
(2009/C 193/27)
Rättegångsspråk: nederländska

6) Kommissionen ska bära sina rättegångskostnader i målen
T-81/07 och T-82/07.

(1) EUT C 117, 29.5.2007.

Förstainstansrättens dom av den 2 juli 2009 — EuroInformation
mot
harmoniseringsbyrån
(Märke
föreställande en hand som håller ett kort med tre trianglar)
(Mål T-414/07) (1)

Parter
Sökande i mål T-81/07: Jan Rudolf Maas, i egenskap av konkurs
förvaltare för KG Holding NV, Rotterdam (Nederländerna) (om
bud: advokaterna G. van der Wal och T. Boesman)
Sökande i mål T-82/07: Jan Rudolf Maas och Cornelis van den
Bergh, båda i egenskap av konkursförvaltare för Kliq BV, Rot
terdam (Nederländerna) (ombud: advokaterna G. van der Wal
och T. Boesman)

(Gemenskapsvarumärke — Ansökan om registrering som ge
menskapsvarumärke av figurmärke föreställande en hand som
håller ett kort med tre trianglar — Absolut registreringshin
der — Särskiljningsförmåga saknas — Artikel 7.1 b i för
ordning (EG) nr 40/94 (nu artikel 7.1 b i förordning (EG) nr
207/2009))
(2009/C 193/28)
Rättegångsspråk: franska

Sökande i mål T-83/07: Jean Leon Marcel Groenewegen, i egen
skap av konkursförvaltare för Kliq Reïntegratie, Utrecht (Neder
länderna) (ombud: advokaterna G. van der Wal och T. Boesman)
Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: H.
van Vliet)

Saken
Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut
2006/939/EG av den 19 juli 2006 om den stödåtgärd som
anmälts av Nederländerna till förmån för KG Holding NV
(EUT L 366, s. 40).

Domslut
1) Artikel 2 i kommissionens beslut 2006/939/EG av den 19 juli
2006 om den stödåtgärd som anmälts av Nederländerna till
förmån för KG Holding NV ogiltigförklaras.
2) Talan ogillas i övrigt.
3) Jan Rudolf Maas, i egenskap av konkursförvaltare för KG Holding
NV, ska bära sin rättegångskostnad i mål T-81/07.
4) Jan Rudolf Maas och Cornelis van den Bergh, båda i egenskap av
konkursförvaltare för Kliq BV, ska bära sina rättegångskostnader i
mål T-82/07.

Parter
Sökande: Européenne de traitement de l'information (Euro-Infor
mation) (Strasbourg, Frankrike) (ombud: advokaterna P. Greffe,
M. Chaminade och L. Paudrat)
Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden
(varumärken, mönster och modeller) (ombud: O. Montalto
och R. Bianchi)

Saken
Talan mot det beslut som fattats av harmoniseringsbyråns första
överklagandenämnd den 6 september 2007 (ärende R
290/2007-1) om att avslå ansökan om registrering som gemen
skapsvarumärke av ett märke föreställande en hand som håller
ett kort med tre trianglar.

Domslut
1) Talan ogillas.
2) Européenne de traitement de l'information (Euro-Information) för
pliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

(1) EUT C 22, 26.1.2008

