
Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 1 lipca 2009 r. — 
KG Holding i in. przeciwko Komisji 

(Sprawy połączone T-81/07, T-82/07 i T-83/07) ( 1 ) 

(Pomoc państwa — Pomoc na restrukturyzację przyznana KG 
Holding NV przez władze niderlandzkie — Decyzja uznająca 
pomoc za niezgodną ze wspólnym rynkiem i nakazująca jej 
odzyskanie — Skarga o stwierdzenie nieważności — 
Częściowa niedopuszczalność — Odzyskanie pomocy od przed
siębiorstw będących jej beneficjentami, których upadłość 
została ogłoszona — Wspólnotowe wytyczne dotyczące pomocy 
państwa na rzecz wspomagania i restrukturyzacji przedsię

biorstw przeżywających trudności) 

(2009/C 193/27) 

Język postępowania: niderlandzki 

Strony 

Strona skarżąca w sprawie T-81/07: Jan Rudolf Maas, działający w 
charakterze syndyka masy upadłości KG Holding NV 
(Rotterdam, Niderlandy) (przedstawiciele: G. van der Wal i T. 
Boesman, adwokaci) 

Strona skarżąca w sprawie T-82/07: Jan Rudolf Maas i Cornelis 
van den Bergh, działający w charakterze syndyków masy upad 
łości Kliq BV (Rotterdam) (przedstawiciele: G. van der Wal i T. 
Boesman, adwokaci) 

Strona skarżąca w sprawie T-83/07: Jean Leon Marcel Groene
wegen, działający w charakterze syndyka masy upadłości Kliq 
Reïntegratie (Utrecht, Niderlandy) (przedstawiciele: G. van der 
Wal i T. Boesman, adwokaci) 

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: 
H. van Vliet, pełnomocnik) 

Przedmiot sprawy 

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji 
2006/939/WE z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zgłoszonej 
przez Niderlandy pomocy na rzecz KG Holding NV (Dz.U. L 
366, s. 40). 

Sentencja wyroku 

1) Stwierdza się nieważność art. 2 decyzji Komisji 2006/939/WE z 
dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie zgłoszonej przez Królestwo 
Niderlandów pomocy na rzecz KG Holding NV. 

2) W pozostałym zakresie skargi zostają oddalone. 

3) Jan Rudolf Maas, działający w charakterze syndyka masy upadłości 
KG Holding NV, pokrywa własne koszty w sprawie T-81/07. 

4) Jan Rudolf Maas i Cornelis van den Bergh, działający w charak
terze syndyków masy upadłości Kliq BV, pokrywają własne koszty 
w sprawie T-82/07. 

5) Jean Leon Marcel Groenewegen, działający w charakterze syndyka 
masy upadłości Kliq Reïntegratie, pokrywa własne koszty w 
sprawie T-83/07 oraz koszty poniesione przez Komisję w sprawie 
T-83/07. 

6) Komisja pokrywa własne koszty w sprawach T-81/07 i T-82/07 

( 1 ) Dz.U. C 117 z 29.5.2007. 

Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia 2 lipca 2009 r. — 
Euro-Information przeciwko OHIM (Przedstawienie ręki 

trzymającej kartę z trzema trójkątami) 

(Sprawa T-414/07) ( 1 ) 

(Wspólnotowy znak towarowy — Zgłoszenie graficznego 
wspólnotowego znaku towarowego przedstawiającego rękę 
trzymającą kartę z trzema trójkątami — Bezwzględna 
podstawa odmowy rejestracji — Brak charakteru odróżniają
cego — Artykuł 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94 
[obecnie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 

207/2009]) 

(2009/C 193/28) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Strona skarżąca: Européenne de traitement de l'information 
(Euro-Information) (Strasburg, Francja) (przedstawiciele: adwo
kaci P. Greffe, M. Chaminade i L. Paudrat) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (przedstawiciele: O. 
Montalto i R. Bianchi, pełnomocnicy) 

Przedmiot sprawy 

Skarga na decyzję Pierwszej Izby Odwoławczej OHIM z dnia 6 
września 2007 r. (sprawa R 290/2007-1) odmawiającą rejest
racji jako wspólnotowego znaku towarowego oznaczenia przed
stawiającego rękę trzymającą kartę z trzema trójkątami. 

Sentencja wyroku 

1) Skarga zostaje oddalona. 

2) Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) 
zostaje obciążona kosztami postępowania. 

( 1 ) Dz.U. C 22 z 26.1.2008.
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