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Markedsføring af Airofit A/S og Airofit produkter
Som advokat for og bestyrelsesmedlem i Airofit A/S retter jeg henvendelse vedrørende
ovennævnte. Der har som bekendt i en periode været en relation mellem dig og Airofit
vedrørende din promovering af Airofits produkter. For Airofit har det været væsentligt, at
virksomhedens produkter og værdier præsenteres sagligt og professionelt og med dyb
indsigt i åndedrættets betydning for præstationsevnen. Det er i den forbindelse vigtigt for
Airofit, at virksomhedens kommunikation med omverden fremstår klart, sagligt og i øvrigt i overensstemmelse med Airofits værdier.
Airofit er blevet gjort opmærksom på, at du i en række indlæg på sociale medier har omtalt statsminister Mette Frederiksen som ”Nazi-Mette” etc. og i den forbindelse fremkommet med en kritik at statsministerens person i forbindelse med regeringens håndtering af den nuværende Covid-19 krise. Sådanne kontroversielle udtalelser er ikke i tråd
med Airofits værdier. Kommentarer af aktuelle samfundsemner og kritik af politiske aktører kan være et frisk indslag i en debat, men det er uforeneligt med Airofits værdier at
omtale personer, navngivne som unavngivne, som nazister, ligesom den anvendte retorik
i øvrigt ikke er noget, som Airofit ønsker at være associeret med.
Det er min opfattelse, at kommentarerne på sociale medier er af en sådan karakter, at
Airofits image kan lide væsentlig skade, og Airofit ser sig derfor nødsaget til at afbryde
samarbejdet med dig om din promovering af Airofit.
Jeg er bekendt med, at der er indgået aftale om vederlæggelse for din bistand. Aftalen er
baseret på gennemførelse af en række opgaver og opnåelse af resultater.

Jeg skal i den forbindelse bemærke, at det fra Airofits side anses som særdeles skuffende, at der ikke skete nogen omtale af Airofit i forbindelse med den nyligt gennemførte
verdensrekord, og at der således ikke set fra Airofits side er levet op til de mundtlige aftale og intentioner til samarbejdet, der har foreligget.
Jeg ser gerne, at der opnås en endelig afklaring af den konkrete vederlæggelse for allerede udført promovering af Airofit og Airofits produkter. Jeg foreslår, at der fastsættes et
møde, hvor de involverede parter kan drøfte, hvorledes der afregnes endeligt.
Jeg skal bemærke, at Airofit ikke er afvisende overfor at fortsætte et kommercielt samarbejde som nu, hvor der sker distribution af produkter i forbindelse med bundlesalg via
Breathologys platform. Det er dog ikke muligt at fortsætte som ”ambassadør” for Airofit.
Jeg skal benytte lejligheden til at understrege vigtigheden af, at der fremadrettet ikke
sker skade på Airofits navn, omdømme og værdier.

Med venlig hilsen

Kim Håkonsson

2

