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PÅKRAVSSKRIVELSE OM OPFYLDELSE AF LETTER OF INTENT INDGÅET MELLEM AIROFIT
A/S OG STIG SEVERINSEN/BREATHEOLOGY
Jeg skal hermed, som advokat for Stig Severinsen/Breatheology, fremsætte påkrav om Airofit A/S’
opfyldelse af sine forpligtelser over for min klient samt besvare din skrivelse af 15. februar 2021
fremsendt til min klient.
Indledningsvist bemærker jeg, at du i din skrivelser henviser til, at der mellem Stig Severinsen/Breatheology og Airofit A/S ”i en periode [har] været en relation”.
Jeg bemærker tillige, at du i din skrivelse har bekræftet, ”at der er indgået aftale om vederlæggelse
for din bistand”, og at denne er ”baseret på gennemførelsen af en række opgaver og opnåelse af
resultater.”
For god ordens skyld skal jeg derfor allerede for nærværende bekræfte, at den eneste aftale, som
regulerer aftaleforholdet parterne imellem, er Letter of Intent af 11. april 2020, som du i din egenskab af advokat og bestyrelsesmedlem i Airofit A/S allerede er bekendt med .
Endeligt bemærker jeg, at du i din skrivelse anerkender, at der til Stig Severinsen/Breatheology skal
ske konkret ”vederlæggelse for allerede udført promovering af Airofit og Airofits produkter ” og at
der nu skal ”afregnes endeligt.”
Jeg skal derfor hermed præcisere, hvorledes afregningen skal ske.

Stig Severinsen/Breatheology er berettiget til 2,5% af aktiekapitalen i Airofit A/S
Det fremgår af Letter of Intent af 11. april 2020 indgået mellem Stig Severinsen/Breatheology og
Airofit A/S, at der på tidspunktet for indgåelse af Letter of Intent allerede bestod et samarbejde
parterne imellem, samt at Airofit A/S har forpligtet sig til at sikre, at Stig Severinsen/Breatheology
opnår 2,5% af aktiekapitalen i Airofit A/S, såfremt samarbejdet ville føre til en promovering af Airofit
A/S’ produkt samt øget salg af Airofit-enheder i perioden frem til maj 2020, hvor generalforsamlingen
i Airofit A/S var forudsat at finde sted.
Som bekendt omsatte Airofit A/S via samarbejdet med Stig Severinsen/Breatheology frem til 31.
maj 2020 for USD 95.249, svarende til DKK 637.577 (Nationalbankens kurs for USD pr. 29. maj
2020: 669,38).
Hertil kommer et mersalg i perioden herefter på USD 32.823 + 22.784 = USD 55.607 for perioden
frem til den 31. januar 2021, svarende til DKK 340.759 (Nationalbankens kurs for USD pr. 29. januar
2021: 612,80).
I februar 2021 udgjorde mersalget USD 8.223, svarende til DKK 50.447 (Nationalbankens kurs for
USD pr. 29. januar 2021: 613,49).
Således har Airofit A/S via Stig Severinsens/Breatheologys omfattende arbejde og indsats samlet
omsat for over en million danske kroner indtil videre (DKK 637.577 + DKK 340.759 + DKK 50.447
= 1.028.783).
Det fremgår således af ovenstående, at samarbejdet ikke alene har ført til en promovering af Airofit
A/S’ produkt og øget salg af Airofit-enheder i perioden frem til maj 2020, idet mersalget er fortsat
og fortsætter i skrivende stund.
Dertil kommer, at Airofit A/S gentagne gange har bekræftet, at Stig Severinsen/Breatheology er en
”topperformer”, og Airofit A/S har da ej heller på noget tidspunkt udtrykt utilfredshed med de salg,
som udelukkende kan henføres til samarbejdet med Stig Severinsen/Breatheology.
Airofit A/S er således allerede som følge af det øgede salg af Airofit-enheder forpligtet til at sikre,
at Stig Severinsen/Breatheology opnår 2,5% af aktiekapitalen i Airofit A/S.
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Stig Severinsen/Breatheology påtog sig yderligere – efter bedste evne – at promovere Airofit enheden, herunder i filmen ”Klædt af mod toppen med familien Wozniacki”, der skulle optages på Zanzibar, og gennem sin instruktøruddannelse, kurser, workshops, webinars og bøger.
Der kan ingen tvivl foreligge om, at Stig Severinsen/Breatheology tillige har gjort sit ypperste for at
promovere Airofit A/S’ produkt, herunder også internationalt , idet Stig Severinsen/Breatheology
blandt andet har investeret væsentlige ressourcer på markedsføringen af Airofit-enheden, herunder
ved at sikre Airofit A/S følgende eksponering:
-

Implementering af Airofit-enheden i Stig Severinsens/Breatheologys e-bog ”Breatheology:
The Art of Conscious Breathing”;

-

Positiv omtale, tydelig demonstration samt forklaring af fordele ved brug af Airofit -enheden
i kurset "Åndedrætstræning i Coronakrisen/Breath Training in the Corona Crisis ” på både
dansk og engelsk. Programmet indeholder Airofit BONUS intro-video samt hele 5 demonstrationsvideoer med Stig Severinsen. I maj 2020 blev adgang til dette program givet til nye
brugere op mod 10.000 gange dagligt og havde allerede den 30. maj 2020 været downloadet
sammen med e-bogen over en kvart million gange (254.830 gange helt eksakt);

-

Positiv omtale og demonstration af Airofit-enheden i fjernsynsudsendelser som Discovery
programmet ”Klædt af mod toppen med familien Wozniacki” som blev offentliggjort den 14.
august 2020 og solgt til en række lande;

-

Uddeling af Airofit-enheden ved ”overrækkelsesceremoni” til Caroline Wozniacki, bror Patrick
Wozniacki og basketballspiller David Lee;

-

Positiv omtale og demonstration af Airofit-enheden i flere webinars og Facebook live udsendelser, samt udsendelser på Zoom og Instagram, herunder:

o

Global instructor call den 29. marts 2020, i hvilken forbindelse Stig Severinsen/Breatheology inviterede samtlige af Breatheologys omtrent 100 instruktører med henblik
på at undervise dem i træning, brug og salg af Airofit-enheden.

o

Facebook live udsendelse den 2. maj 2020;
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o

Dialog med Niels J. Storm og Christian Tullberg Poulsen den 15. maj 2020 omkring
foredrag og omtale af samarbejdet med Airofit A/S;

o

Test og opsætning af Microsoft Teams med Lau Laursen (Præsident i Charlottenlund
Rotary Club) den 18. maj 2020;

o

Online foredrag for hele Charlottenlund Rotary Club den 19. maj 2020 – også dette
arbejde var ulønnet, da Charlottenlund Rotary Club ifølge det oplyst ikke rådede over
tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at honorere arbejdet; og

o

Særlige træningswebinarer i marts/april/maj 2020 med instruktører fra USA og Tyskland.

Hertil kommer, at Stig Severinsen/Breatheology også har anvendt væsentlige økonomiske ressourcer
på promoveringen af samarbejdet og Airofit-enheden, herunder ved at investere i SEO, opgradering
af hjemmesiden/serverhastighed, ranking, online reklamer, affiliate system, indgåelse af aftale med
Waimea Digital i København i april 2020 om promovering på google og YouTube m.fl., samt ansættelse af nye konsulenter i april 2020 i USA med det ene formål at promovere Airofit-enheden.
Dertil kommer Stig Severinsens/Breatheologys personlige donation af DKK 109.062,50 til Airofit A/S
(som opkrævet via faktura fra Airofit A/S) til færdiggørelse af yderligere Airofit-enheder og betaling
af den af Airofit A/S bestilte marketing assistance hos Rasmus Kristensen.
Endeligt har Stig Severinsen/Breatheology som bekendt tillige investeret eget brand og væsentlige
tidsmæssige ressourcer på promoveringen af Airofit A/S og Airofit -enheden.
Airofit A/S har da også løbende rost Stig Severinsen/Breatheology for de opnåede resultater. Der
foreligger omfattende korrespondance og dokumentation for ovenstående.
Overordnet kan det dermed konkluderes, at Stig Severinsen/Breatheology har leveret en større indsats og et større stykke arbejde end oprindeligt forudsat og aftalt, hvilket Airofit A/S’ anerkendelse
af, at der skal ske ”vederlæggelse for allerede udført promovering af Airofit og Airofits produkter ”
også er udtryk for.
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Som følge af at samarbejdet parterne imellem har ført til en promovering af Airofit A/S’ produkt , og
øget salg af Airofit enheder, er Airofit A/S forpligtet til at sikre, at Stig Severinsen/Breatheology
opnår 2,5% af aktiekapitalen i Airofit A/S.
Det fremgår af Letter of Intent, at overdragelsen af 2,5% af aktiekapitalen i Airofit A/S var betinget
af generalforsamlingens vedtagelse af et warrantprogram, som skulle muliggøre Stig Severinsens/Breatheologys opnåelse af den aftalte aktiekapital på 2,5%, idet Stig Severinsen/Breatheology,
i tilfælde af at warrantprogram ikke måtte blive godkendt på generalforsamlingen i maj 2020 som
forudsat, i stedet af Airofit A/S skulle kompenseres med en kontant betaling på baggrund af Airofit
A/S’ markedsværdi til erstatning for den manglende opnåelse af aktiekapitalen på 2,5% i Airofit A/S.
Det fremgår tillige af Letter of Intent, at Claus Peter Jakobsen, Jens Ørnbo og Christian Tullberg
Poulsen aktivt ville arbejde for vedtagelsen af warrantprogrammet på generalforsamlingen.
Letter of Intent blev konciperet af Airofit A/S, nærmere af ledelsesmedlemmer (bestyrelse og direktion) fra Airofit A/S i forening med Airofit A/S’ advokat.
Som bekendt blev warrantprogrammet i min klients favør vedtaget enstemmigt ved kapitalejerbeslutning i Airofit A/S af den 20. november 2020, idet bestyrelsen i Airofit A/S bl.a. blev bemyndiget
til at udstede op til i alt 22.143 A-warrants til Breatheology, der hver giver ret til at tegne en A-aktie
à nominelt DKK 1,00 i selskabet og samlet til at tegne op til i alt nominelt DKK 22.143 A -aktier.
For god ordens skyld skal jeg påpege, at Stig Severinsen/Breatheology blev stillet i udsigt, at generalforsamling, hvorpå warrantprogrammet skulle vedtages, ville blive afholdt i maj 2020, og at det
naturligvis ikke kan lægges Stig Severinsen/Breatheology til last, at generalforsamlingen i Airofit
A/S først blev afholdt i november 2020. Arbejde udført af Stig Severinsen/Breatheology efter maj
2020, herunder salg, skal der således vederlægges for separat.
Idet de selskabsretlige betingelser nu tillige er opfyldt, er Airofit A/S forpligtet til straks at udstede
A-warrants til Breatheology, således at Breatheology ved udnyttelsen af tegningsretten opnår 2,5%
af aktiekapitalen i Airofit A/S.
Jeg skal hermed anmode om, at Airofit A/S udsteder de omtalte A-warrants til Breatheology straks
og senest 10 dage fra dato.
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Stig Severinsen er berettiget til at besidde en post i Airofit A/S’ advisory board
Det fremgår af Letter of Intent, at Stig Severinsen tillige skal besidde en post i Airofit A/S’ advisory
board.
Der er ingen tvivl om, at Stig Severinsen, på baggrund af de omfattende ressourcer, som Stig Severinsen har investeret i promoveringen af Airofit A/S’ produkt, er berettiget til at besidde en post i
Airofit A/S’ advisory board, særligt når der også henses til de væsentlige resultater, som Stig Severinsen har sikret Airofit A/S, og at Stig Severinsen i øvrigt skal være medejer med 2,5% af aktiekapitalen.
Dertil kommer, at Stig Severinsen har været – og fortsat vil være – den bedste ambassadør nogensinde for Airofit A/S.
Du bedes derfor senest 10 dage fra dato fremsende mig aftalegrundlaget for Airofit A/S’ advisory
board, herunder oplysninger om hvordan medlemmerne bliver honoreret for deres arbejde.
Airofit A/S’ ophævelse af samarbejdet er uberettiget
Det fremgår af dit brev af 15. februar 2021, at Airofit A/S har set sig nødsaget til at afbryde samarbejdet med Stig Severinsen/Breatheology som følge af, at nogle af Stig Severinsens udtalelser, på
sin private profil på et socialt medie angående Mette Frederiksens håndtering af den nuværende
Covid-19 krise, skulle kunne vurderes som værende uforenelige med Airofit A/S’ værdier.
Du bedes derfor indledningsvist fremsende mig en kopi af det af Airofit A/S vedtagne værdisæt, idet
Stig Severinsen/Breatheology ikke har modtaget dette tidligere .
Stig Severinsens private indlæg på sociale medier kan dog på ingen måde relatere sig til Airofit A/S,
al den stund Stig Severinsens private Facebook-profil ikke er forbundet med Airofit A/S.
Dertil kommer, at Stig Severinsens private indlæg heller ikke vedrørte Airofit A/S, og at Stig Severinsen, som enhver anden borger, er berettiget til at udnytte de grundlæggende rettigheder, som
lovgivningen sikrer ham.
Derfor er det også uden betydning, hvorvidt indlæggene er i overensstemmelse med Airofit A/S’
værdisæt.
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Ophævelsen af samarbejdet med Stig Severinsen/Breatheology er dermed usaglig og uberettiget,
ikke mindst som følge af, at ophævelsen ej heller har hjemmel i Letter of Intent.
Under alle omstændigheder kan det konstateres, at selv for det tilfælde, at Stig Severinsens indlæg
kunne have givet grundlag for en ophævelse af samarbejdet, ville Airofit A/S ikke den 15. februar
2021 kunnet have støttet ret derpå, idet indsigelsen ville have været fortabt grundet passivitet.
Baggrunden herfor er, at Airofit A/S har været bekendt med indlæggene siden oktober/november
2020, hvor de blev slået op, og at Airofit A/S i samme periode har tilkendegivet, at Airofit A/S holdt
øje med Stig Severinsens Facebook-profil fra Airofit A/S’ kontor.
Såfremt Stig Severinsens private indlæg på sociale medier vitterligt skulle h ave været hæveberettiget, ville Airofit A/S naturligvis have afbrudt samarbejdet straks i november 2020, og under alle
omstændigheder længe før den 15. februar 2021.
Dertil kommer, at kapitalejerne i Airofit A/S, velvidende om Stig Severinsens private indlæg, den
20. november 2020 valgte enstemmigt at vedtage warrantprogrammet i min klients favør.
Stig Severinsens private indlæg på sociale medier i november 2020 kan under ingen omstændigheder
ændre ved, at Stig Severinsen/Breatheology på tidspunktet for indlæggene allerede havde opfyldt
sin del af Letter of Intent, og at Stig Severinsen/Breatheology derfor er fuldt ud berettiget til 2,5%
af aktiekapitalen i Airofit A/S, hvilket også understøttes af, at warrantprogrammet i min klients favør
blev godkendt den 20. november 2020.
Stig Severinsen/Breatheology forbeholder sig samtlige rettigheder i forho ld til den uberettigede ophævelse.
Afholdelse af møde
Du har foreslået at der afholdes et møde med henblik på ”at der opnås en endelig afklaring af den
konkrete vederlæggelse for allerede udført promovering af Airofit og Airofits produkter.”
Stig Severinsen/Breatheology er åben for dialog, men foreslår mødet afholdt når Breatheology har
fået udnyttet tegningsretten og opnået 2,5% af aktiekapitalen i Airofit A/S. Jeg skal derfor henstille
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til, at bestyrelsen straks og senest 10 dage fra dato udsteder A-warrants til Breatheology, således
at Breatheology ved udnyttelsen af tegningsretten opnår 2,5% af aktiekapitalen i Airofit A/S.
Der tages forbehold for fremsættelse af yderligere krav, herunder for det merarbejde , som Stig
Severinsen/Breatheology har udført for Airofit A/S, særligt i perioden efter maj 2020.
Al fremtidig korrespondance i sagen skal ske til undertegnede.
Samtlige min klients rettigheder forbeholdes i enhver henseende.

Med venlig hilsen
Lundgrens Advokatpartnerselskab

Sebastian Lysholm Nielsen
Advokat
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