
Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Cafe' do 
Brasil SpA (Melito di Napoli, Włochy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Czwartej Izby 
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 25 
września 2013 r. w sprawie R 1434/2012-4; 

— obciążenie kosztami postępowania Cafe' do Brasil SpA w 
razie wstąpienia do postępowania w charakterze interwe
nienta. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Cafe' do Brasil SpA 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
zawierający elementy słowne „Caffè KIMBO” w kolorach czar
nym, czerwonym, złotym, białym, jasnobłękitnym, ciemnobłę
kitnym, żółtym i jasnozielonym dla towarów z klas 30, 32 i 43 
— zgłoszenie wspólnotowego znaku towarowego nr 4 273 884 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: hiszpański 
słowny znak towarowy nr 291 655 „BIMBO” dla towarów z 
klasy 30 i wcześniejszy powszechnie znany hiszpański i portu
galski znak towarowy „BIMBO” 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w części 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania. 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. 

Skarga wniesiona w dniu 27 listopada 2013 r. — Bimbo 
przeciwko OHIM — Cafe' do Brasil (Caffè KIMBO GOLD 

MEDAL) 

(Sprawa T-638/13) 

(2014/C 52/73) 

Język skargi: angielski 

Strony 

Strona skarżąca: Bimbo, SA (Barcelona, Hiszpania) (przedstawi
ciel: adwokat N. Fernández Fernández-Pacheco) 

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) 

Stroną postępowania przed Izbą Odwoławczą była również: Cafe' do 
Brasil SpA (Melito di Napoli, Włochy) 

Żądania 

Strona skarżąca wnosi do Sądu o: 

— stwierdzenie częściowej nieważności decyzji Czwartej Izby 
Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku 
Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia 25 
września 2013 r. w sprawie R 787/2012-4; 

— obciążenie kosztami postępowania Cafe' do Brasil SpA w 
razie wstąpienia do postępowania w charakterze interwe
nienta. 

Zarzuty i główne argumenty 

Zgłaszający wspólnotowy znak towarowy: Cafe' do Brasil SpA 

Zgłoszony wspólnotowy znak towarowy: graficzny znak towarowy 
zawierający elementy słowne „Caffè KIMBO GOLD MEDAL” w 
kolorach czerwonym, złotym, białym i czarnym dla towarów z 
klas 30, 32 i 43 — zgłoszenie wspólnotowego znaku towaro
wego nr 4 037 909 

Właściciel znaku lub oznaczenia, na które powołano się w postępo
waniu w sprawie sprzeciwu: strona skarżąca 

Znak lub oznaczenie, na które powołano się w sprzeciwie: hiszpański 
słowny znak towarowy nr 291 655 „BIMBO” dla towarów z 
klasy 30 i wcześniejszy powszechnie znany hiszpański i portu
galski znak towarowy „BIMBO” 

Decyzja Wydziału Sprzeciwów: uwzględnienie sprzeciwu w części 

Decyzja Izby Odwoławczej: oddalenie odwołania 

Podniesione zarzuty: naruszenie art. 8 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia 
w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. 

Odwołanie wniesione w dniu 6 grudnia 2013 r. przez Kari 
Wahlström od wyroku wydanego w dniu 9 października 
2013 r. przez Sąd do spraw Służby Publicznej w sprawie 

F-116/12 Wahlström przeciwko Frontexowi 

(Sprawa T-653/13 P) 

(2014/C 52/74) 

Język postępowania: francuski 

Strony 

Wnoszący odwołanie: Kari Wahlström (Espoo, Finlandia) (przed
stawiciel: adwokat S. Pappas) 

Druga strona postępowania: Europejska Agencja Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw 
Członkowskich Unii Europejskiej (Frontex)
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