Meddelelse
af 7. oktober 2021

Fra Rasmus Hoffery Nielsen
Til Retten
Sagsøgte bemærkninger
Sagsnummer BS-14788/2021-KBH, Breatheology Limited mod Airofit A/S
Sagsøgers meddelelse af 16. september 2021 giver ikke sagsøgte anledning til at ændre
standpunkt i forhold til det i min skrivelse af 10. september 2021 anførte.
Det fastholdes således, at skønstemaet vedrørende værdiansættelsen af virksomheden
ikke kan formuleres som ønsket af sagsøger. Spørgeteamet forsøger at "føre
skønsmandens hånd" og kræver, at denne skal foretage flere forskellige beregninger,
uanset om skønsmanden måtte finde, at disse er mindre egnede i den foreliggende
situation.
Skønsinstituttet er etableret for at tilvejebringe faktum i sagen, hvorfor skønsmanden ikke
skal tvinges til beregninger, som efter skønsmandens opfattelse ikke er relevante for at
vurdere den reelle værdi af virksomheden. Det er i øvrigt ikke korrekt, at formuleringen af
spørgsmålet giver "skønsmanden den størst mulige frihed til at skønne den relevante
værdi", idet spørgsmålet netop er lagt an på, at skønsmandens skal beregne den højeste men ikke efter skønsmandens opfattelse korrekt - værdi.
Spørgsmålet må omformuleres, således at sagsøger enten anfører hvilken
værdiansættelsesmodel, som skønsmanden skal beregne ud fra, eller alternativt at det
overlades til skønsmanden at vælge den model, som skønsmanden finder egnet i den
foreliggende situation.
I forhold til Dansk Markedsføring finder sagsøgte det betænkeligt, at vedkommende skal
bringe en skønsmand i forslag, når der henses til samarbejdet mellem Lundgrens og
Dansk Markedsføring. Det er således sagsøgtes opfattelse, at Dansk Markedsføring ikke i
forhold til denne sag kan anses for en uvildig forening. Sagsøgte foreslår, at der i stedet
rettes henvendelse til Dansk Erhverv.
Endelig fastholdes det, at der træffes afgørelse om sagsomkostninger på baggrund af, at
Stig Severinsen har hævet sagen mod min klient. Denne sag - sagen mellem Stig
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Severinsen og Airofit A/S - er endelig af afsluttet, hvorfor sagsøgte bør tilkendes
omkostninger i anledning af, at Stig Severinsen har hævet sagen.
Med venlig hilsen
Rasmus Hoffery Nielsen
Meddelelsen indeholder særlige spørgsmål, som retten skal tage stilling til under sagens
forberedelse: Ja
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