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Katowice, 7 sierpnia 2015 / 7 August 2015

Fortissimo group s.r.o,
Lidická 1264
Třinec 739 61
Česká Republika

Wezwanie do zaniechania
naruszeň praw do wspólnotowego

znaku towarowego Miodula

Dzialajac w imieniu spólki prowadzacej
dzialanošé gospodarcza pod nazwa Toorank
Polska S.A. z siedziba w Jasienicy, Polska
(dalej zwana "Toorank" lub "Spólka"), na
podstawie pelnomocnictwa, które zalaczam,
niniejszym wzywam Paňstwa do zaniechania

. poslugiwania sie przez Fortissimo group, S.r.o.
w ramach prowadzonej dzialalnošci
gospodarczej oznaczeniem Miodula, w tym do
natychmiastowego zaniechania:

Claim for ces ation
of infringements of rights o the community

trademark M odula

Acting on behalf of the mpany under the
business name Toorank Po ska S.A. w ith its
registered seat m J snienica, Poland
(hereinafter referred to as "Toorank" or the
"Company"), on the basi of the attached
power of attorney, I calI y u for cessation of
using ofthe sign Miodula b Fortissimo group,
s.r.o. within its business a ivity, in particular
to immediate cessation of:

1)
. .

Miodula 1) affixing the sign Miodu to the goods or tourrueszczama oznaczerna na
towarach lub na ich opakowaniach; the packaging thereof;

2) oferowania towarów, wprowadzania ich do 2) offering the goods, p ing them on the
obrotu lub ich magazynowania w tym celu market or stocking the for these purposes
pod oznaczeniem Miodula lub oferowania under that sign Miod la, or offering or
i šwiadczenia uslug pod tym oznaczeniem; supplying services there nder;

3) przywozu lub wywozu towarów pod 3) importing or exporting t e goods under that
oznaczeniem Miodula; sign Miodula;

4) uzywania oznaczenia Miodula w 4) using the sign Miodula on business papers
dokumentach handlowych i w reklamie. and in advertising.

Oznaczenie Miodula jest wspólnotowym
znakiem towarowym zarejestrowanym na rzecz
Toorank w Urzedzie ds. Harmonizacji Rynku

KSP T.Srokosz iWspólnicy Sp.k.
ul. Chorzowska 50, 40 -121 Ka!owice
Tel +48 32 731 6850 Fax +48 32731 6851, kancelaria@ksplegal.pl
zarejestrowana przez Sad Rejonowy w Katowicach
KRS: 0000172644 NIP: 954-245-12-41
www.ksplegaLpJ

Sign Miodula is the co munity trademark
registered for the bene of Toorank in
the Office for Harmonizat on in the Internal
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Wewnetrznego w Alicante pod numerem Market in Alicante un the number
003500774. W rezultacie wylacznie Toorank 003500774. As the result f that Toorank is
jest uprawniony do jego uZywania na exclusivel authorized to se it within the all
terytorium calej Unii Europejskiej. European Union. It result from the Council
Powyzsze wynika wprost z Rozporzadzenia Regulation (EC) No 207/2 09 of 26 February
Rady (WB) Nr 207/2009 z dnia 26 lutego 2009 2009 on the Communi trademark. In
r. w sprawie wspólnotowego znaku accordance with its articI 9, a community
towarowego. Zgodnie bowiem z trešcía jego trade mark shaIl confer on the proprietor
art. 9, wspólnotowy znak towarowy przyznaje excIusive rights therein. Th proprietor shalI be
wlašcicielowi wylaczne prawa do tego znaku. entit1ed to prevent alI third partie s not having
Wlašciciel znaku jest uprawniony do zakazania his consent from using in th course oftrade:
wszelkim osobom trzecim, które nie posiadaja
jego zgody, užywania w obrocie handlowym:

a) oznaczenia identycznego ze wspólnotowym
znakiem towarowym dia towarów lub uslug
identycznych z tymi, dla których
wspólnotowy znak towarowy jest
zarejestrowany;

b) oznaczenia, w przypadku którego z powodu
jego identycznošci lub podobieňstwa do
wspólnotowego znaku towarowego oraz
identycznošci lub podobieňstwa towarów
lub uslug, których dotyczy wspólnotowy
znak towarowy i to oznaczenie, istnieje
prawdopodobieňstwo wprowadzenia w blad
opinii publicznej; prawdopodobienstwo
wprowadzenia w blad obejmuje równiez
prawdopodobieňstwo skojarzenia
oznaczenia ze znakiem towarowym;

c) oznaczenia identycznego lub podobnego do c)
wspólnotowego znaku towarowego w
odniesieniu do towarów lub uslug, które nie
sa podobne do tych, dia których
zarejestrowano wspólnotowy znak
towarowy, w przypadku gdy cieszy sie on
renoma we Wspólnocie i w przypadku gdy
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej
przyczyny powoduje nienalezna korzyšé z
powodu lub jest szkodliwe dia

a) any sign which is . entical with the
community trademark i relation to goods
or services which are i entical with those
for which the comm nity trademark is
registered;

b) any sign where, beca se of its identity
with, or similarity t, the community
trademark and the iden ity or similarity of
the goods or service covered by the
community trademark nd the sign, there
exists a likelihood of c nfusion on the part
of the public; the likel hood of confusion
incIudes the likeliho d of association :
between the sign and th trade mark;

any sign which is ident cal with, or similar
to, the community trad mark in relation to
goods or services whic are not similar to
those for which the co unity trademark
is registered, where the latter has a
reputation in the Co unity and where
use of that sign witho t due cause takes
unfair advantage of, o is detrimental to,
the distinctive character or the repute of the
community trademark.
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odróžniajacego charakteru lub renomy

wspólnotowego znaku towarowego.

Toorank nigdy nie udzielal Fortissimo group, Toorank has never granted t Fortissimo group,
s.r.o. zgody na poslugiwanie sie oznaczniem s.r.o. a license for use of si Miodula. Thus,
Miodula. Dlatego užywanie go przez Paňstwa using it by you is unlawful. s the result ofthat
jest bezprawne. S1'!d niniejsze wezwanie uznaé this claim is necessary and r asonable.
naležy za konieczne i uzasadnione.

Niniejsze wezwanie jest ostateczne. This summon is final. Fai ure to observe its
Niezastosowanie sie przez Fortissimo group, content within 14 days start ng form the day of
S.r.o. do jego trešci w terminie 14 dni od daty receiving it, will cause b inging a case by
jego otrzymania, spowoduje koniecznošé Toorank before a court. en the Company
wystapienia przez Toorank na drogy will claim not only cessatio of infringements,
postepowania sadowego. Spólka bedzie but also handing over any enefits unlawfully
wówczas dochodzila nie tylko zaniechania obtained and, in redress any amage caused.
naruszeň, ale takže wydania bezpodstawnie
uzyskanych w ich nastepstwie korzyšci oraz
naprawienia wyrzadzonej jej szkody.

W imieniu
pelnomocnik:

Polska S.A. On bebalf of Toorank Pol ka S.A. attorney-
at-law:

Toorank

Natalia Gawel - Adwokat/Advocate
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Pelnomocnictwo Power of attorn y

Acting on behalf of the com pany under the
business name Toorank Polska S.A. with its
registered seat in Jasienica, Pc land, registered
ln the Register of Entrepreneurs kept by
District Court ln Bielss o-Biala, VIII
Cornmercial Division oť the National Court
Register under the number 0000022014
(hereinafter: "Toorank" 01' th "Cornpany"),
as the proxies entitled to representation of the
Company, 'vveauthorize:

Mrs. Natalia Gawel- dvocate
Mr. Tomasz Srokosz=-Ieeal advisor

each of them separ ~tely

I Dzialajac W imieniu Toorank Polska S.A.
z siedzíba w Jasienicy, Polska, wpisanej do
Rejestru Przedsiebiorców prowadzonego przez
Sqd Rejonowy w Bielsku-Bialej, Wydzial VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem 0000022014 (dalej: "Toorank"
lub ,$pólka"), jako prokurenci uprawnieni do
reprezentacji Spólki, niníejszym upowazniamy:

Pania Natalíe Gawel- adwokata
Pana Tomasza Srokosza - rádce prawnego

každego z osobna

adres do doreczen:

KSP T. Srokosz iWspólnicy sp.k.
ul. Chorzowska 50, 40-121 Katowíce, Polska
telefon: +48 32 731 68 50
telefax: +48 32 731 68 51
e-mail.:kancelariaú11ksplegal.pl

do reprezentowania Spólki w sporze z
Fortissímo group S.r.o. z siedziba: Lidická
1264, Třinec 739 61, Republika Czeska,
dotyczacyrn nieuprawnionego poslugiwania sie
przez Fortissimo group s.r.o. wspólnotowym
znakiem towarowym Miodula
zarejestrowanym na rzecz Toorank w Urzedzie
ds. Harmonizacji Rynku Wewnetrznego w
Alicante pod numerem 003500774.

Kazdy z pelnomocników jest uprawniony do
udzielenia pelnornocnictwa substytucyjnego.

Jasienica, dnia 6 sierpnia 2015 r.

address for deliverv:

KSP T. Srokosz iWspólnicy sp k.
ul. Chorzowska 50,40-121 Kat wice.Poland
telefon: +48 32 731 68 50

i telefax: +48 32 731 68 51
e-rnail: kancelariarmksp!egal.pl

to represent the Company in the dispute with
Fortissimo group S.r.o. with its registered seat:
Lidická 1264, Třinec 739 61, ( zech Republic,
concerning unlawful use by Fortissimo group
S.1'.O. of the comrnunity trad mark Miodula
registered for the benefit df Toorank in
the Office for Harmonization ln the InternaJ
Market in Alicante under the number
003500774.

Each attorney-at-law may delegate this power
of attorney.

Jasienica, 6 August 2015

Toorank Polska SA
Jasienica 607,43-385 Jasienlca

Tel. +4833 815 26.27/30
Fax: +48 33 815 2848

e-mall: info@toorank com.pl
Internetwww, toorank.com

Numer rachunku bankowego w PLN:
ING Bank Slqski o/B-B

IBAN:PL 07105010701000002219706507
BIC Code: INGBPLPW

Sqd Re onowy w Bielsku - Biale
VIII r;ydzial Gospoóarczy

Krajowpgo Rejestru Sqdowego
NR: 0000022014

1\IP: 547-14-24-127
Rf-GON 070739216

Wysokosé kepitalu akcyjnego: 2 500 000 zl,
~ calošci wplacony

Numer rachunku bankowego w EURO:
ING Bank Slqski o/8-B

IBAN:PL 37 1050 1070 10000022 7062 2588
BIC Code: INGBPLPW
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Sad R onovvyw Bielsku - Bia1ej
Vlll ydzial Gospodarczy

Krajo 90 Rejestru Sqdowego
NR: 0000022014
IP: 547-14-24-127
EGON 070739216

Wysokosé k pita/u akoyjnego: 2 500 000 zl,
calosci wpfaccny

PROKU~. ENT
nit'. Ai

Ma,aalena, .'walska

Magdaléna Kowalska
Prokurent/Proxy

Jasienica 607, 43-385 JaSíenic'a
tel./fax (33) 815-26·27, 815-26-30

fax (33) 815-28-48
REGON: 070739216 NIP 547-14-24-127
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Toorank Polska S.A.
.Jasienica 607, 43-385.Jasienica

Tel. +48 33815 26 27/30
Fax:+48338152848

e-mail:info@toorankccm.pl
Internetwww.toorank.com

Numer rachunku bankowego w PLN:
ING Bank Slaski 0/8-8

IBAN:PL 071050 10701000002219706567
BIC Code: INGBPLPW

Numer rachunku bankowego w EURO:
ING Bank Slqski cIB-B

IBAN:Pl37 1050 1070 10000022 7062 2588
BIC Ccde: INGBPLPW


