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indstævner jeg herved 

 

   Airofit A/S 

   CVR-nr. 37 61 87 72 

   Teglværksgade 37, 3. 

   2100 København Ø 

   (”Airofit”)  

   (advokat Kim Håkonsson) 

    

 

til som sagsøgte at møde ved Københavns Byret, Domhuset, Nytorv, 1450 København K, på den af 

retten ved påtegning på denne stævning berammede dag og tid, hvor sagsøgte skal svare skriftligt 

i sagen samt medtage de dokumenter, som sagsøgte vil påberåbe sig, og hvor undertegnede vil 

nedlægge følgende 

1. PÅSTAND(E) 

 

Påstand 1 

 

Principalt: 

 

Airofit A/S tilpligtes at udstede A-warrants, der hver skal give ret til at tegne en A-aktie á nominelt 

DKK 1,00 i Airofit A/S til kurs 100 til Breatheology Limited, alternativt til Stig Severinsen, jf. punkt 

3.8 i vedtægterne for Airofit A/S af 20. november 2020, således at Breatheology Limited, alterna-

tivt Stig Severinsen, ved udnyttelsen af de pågældende A-warrants opnår A-aktier svarende til  

2,5 % af den samlede aktiekapital i Airofit A/S.   

 
 
Subsidiært: 

 

Airofit A/S tilpligtes at betale Breatheology Limited, alternativt til Stig Severinsen, et beløb sva-

rende til værdien af 2,5% af den samlede aktiekapital i Airofit A/S, dog minimum DKK 2.125.041, 

med tillæg af sædvanlig procesrente fra nærværende sags anlæg og til betaling sker. 
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Mest subsidiært: 

 

Airofit A/S tilpligtes at anerkende, at Airofit A/S er forpligtet til at betale Breatheology Limited, 

alternativt Stig Severinsen for det af Breatheology Limited og Stig Severinsen udførte arbejde 

og promovering af Airofit A/S i perioden fra den 23. november 2019 til den 31. maj 2020, med 

tillæg af sædvanlig procesrente fra nærværende sags anlæg og til betaling sker 

 

Påstand 2 

 

Airofit A/S tilpligtes at anerkende, at Airofit A/S er forpligtet til at betale Breatheology Limited, 

alternativt Stig Severinsen, for det af Breatheology Limited og Stig Severinsen udførte arbejde 

og promovering af Airofit A/S i perioden fra den 1. juni 2020 til den 15. februar 2021, med tillæg 

af sædvanlig procesrente fra nærværende sags anlæg og til betaling sker 

 

Påstand 3 

Airofit A/S tilpligtes at betale Breatheology Limited, alternativt Stig Severinsen, DKK 200,000 

med tillæg af sædvanlig procesrente fra nærværende sags anlæg og til betaling sker.  

 

Der tager forbehold for at ændre og forhøje de nedlagte påstande samt nedlægge yderligere 

påstande, herunder i forlængelse af evt. syn og skøn. 

 
 

2. SAGSFREMSTILLING 

 

Nærværende sag udspringer af Airofits misligholdelse af en mellem Airofit og Breatheology/Stig Se-

verinsen indgået samarbejdsaftale, ifølge hvilken Breatheology/Stig Severinsen er berettiget til 2,5 

% af aktierne i Airofit som følge af Breatheologys/Stig Severinsens promovering af Airofit med salg 

af Airofits produkt til følge, idet det dog understreges, at tvisten ikke er begrænset til Breatheo-

logy/Stig Severinsens krav på aktier, men ligeledes omfatter krav i anledning af efterfølgende udført 

arbejde samt uretmæssig udnyttelse af immaterielle aktiver.   
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Sagens parter 

 

Selskabet Breatheology Limited tilbyder kurser og produkter om åndedrætstræning, og blev stiftet 

af Stig Severinsen den 7. oktober 2013 i Hong Kong, jf. stiftelsescertifikat for Breatheology Limited 

fremlagt som bilag 1. Stig Severinsen er direktør og ultimativ ejer af Breatheology. 

 

Stig Severinsen er en dansk fridykker og den førende ekspert på verdensplan inden for åndedræts-

træning.  

 

Stig Severinsen er indehaver af adskillige, væsentlige verdensrekorder i henhold til Guinness World 

Records såvel som fridykkernes verdensorganisation AIDA (International Association for the Deve-

lopment of Apnea), og han har været verdensmester 4 gange i sin hidtidige karriere, jf. udskrift fra 

Wikipedia om Stig Severinsen fremlagt som bilag 2, udskrift fra BREATHEOLOGY fremlagt som bilag 

3, udskrift fra AIDA Ranking fremlagt som bilag 4, udskrifter fra Guinness World Records fremlagt 

som bilag 5 og udskrift fra Sportalsub fremlagt som bilag 6. 

 

Igennem Breatheology tilbyder Stig Severinsen undervisning, kurser, workshops, ophold og instruk-

tionsvideoer inden for åndedrætstræning, ligesom han tillige uddanner åndedrætsinstruktører, jf. 

udskrift fra BREATHEOLOGY fremlagt som bilag 7. 

 

Stig Severinsen er desuden forfatter til bøger inden for åndedrætstræning, og Stig Severinsen del-

tager ofte i diverse TV-udsendelser og andre medier med henblik på at promovere åndedrætstræ-

ningsøvelser, jf. udskrift fra BREATHEOLOGY fremlagt som bilag 8. 

 

Airofit er en dansk virksomhed stiftet den 18. april 2016, og Airofit har til formål at udvikle og sælge 

træningsudstyr, jf. udskrift fra CVR-registret fremlagt som bilag 9.  

 

Det fremgår af udskriften fra CVR-registret for Airofit, at selskabets direktør, Christian Tullberg 

Poulsen, tillige besidder en ejerandel på 51,06 % og 52,26 % af stemmerettighederne.  

 

Det fremgår dernæst af bilag 2, at Martin Albert Bernhard Christian Hansen overtog posten som 

bestyrelsesformand i Airofit efter Claus Peter Jakobsen den 31. august 2020.  

 

Det fremgår herudover af bilag 2, at Jens Ørnbo blev valgt til bestyrelsen den 7. marts 2018.  
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For nærværende har Airofit alene udviklet og produceret et produkt (herefter benævnt ”Airofit-en-

heden”) til træning af åndedrætsmusklerne.  

 

Produktet findes i en udgave, som kan tilkobles en app, hvorefter man på en mobil enhed kan måle 

vejrtrækningsmusklerne og luften, der inhaleres, jf. beskrivelsen af Airofit PRO fremlagt som bilag 

10.  

 

Herudover findes produktet i en simplere udgave uden mulighed for tilkobling til app/mobil enhed, 

jf. beskrivelsen af Airofit BASIC fremlagt som bilag 11. 

 

Indgåelse af samarbejdet parterne imellem 

 

Parternes samarbejde blev oprindeligt indledt ved, at Airofit tog kontakt til Breatheology med henblik 

på at undersøge muligheden for et muligt fremtidigt samarbejde, første gang som anført i den som 

bilag 12 fremlagte e-mail af 24. september 2019 fra Jens Ørnbo, bestyrelsesmedlem i Airofit, til 

Jacob Mathiesen, COO i Breatheology.  

 

Breatheology/Stig Severinsen fandt forslaget interessant, og den 14. oktober 2019 blev Christian 

Tullberg Poulsen, direktør i Airofit, inviteret til Hotel Vejlefjord med henblik på at møde holdet bag 

Breatheology, jf. den som bilag 13 fremlagte e-mail 14. oktober 2019 fra Jacob Mathiesen til Chri-

stian Tullberg Poulsen, direktør i Airofit. Parterne mødtes i forlængelse heraf på Hotel Vejlefjord.  

 

Parterne mødtes herefter en række yderligere gange med henblik på at afsøge mulighederne for et 

stærkt fremtidigt samarbejde, herunder deltog Stig Severinsen den 24. oktober 2019 i et møde med 

Christian Tullberg Poulsen, direktør i Airofit, samt Jens Ørnbo, bestyrelsesmedlem i Airofit, hos Airofit 

i København.  

 

I perioden frem til den 6. november 2019 nåede parterne at afholde fem møder.  

 

Parterne endte med at indgå et samarbejde, hvorefter Breatheology/Stig Severinsen skulle promo-

vere Airofit med henblik på salg af Airofits produkt. Breatheology/Stig Severinsen blev lovet en 

konkret og skriftlig aftale herpå.  

 

Den 23. november 2019 blev promoveringen af Airofit og salget af Airofit-enheden påbegyndt via 

Breatheology, som havde organiseret en markedsføringskampagne specielt møntet på at promovere 

Airofit og Airofit-enheden.  
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Som det fremgår af den som bilag 14 fremlagte e-mail fra Jacob Mathiesen, COO i Breatheology, til 

Stig Severinsen af 2. januar 2020, blev der investeret væsentlige ressourcer, herunder organisato-

riske, i Breatheology for at promovere Airofit-enheden, idet Breatheology bl.a. inkorporerede Airofit-

enheden i Breatheologys kurser og efterfølgende i Breatheologys e-bog, ligesom Breatheology pro-

moverede Airofit-enheden over for sine 50.000 følgere/kunder, herunder med en dedikeret kampag-

nekode.  

 

I den måned, hvor kampagnen om Airofit-enheden var aktiv, blev der solgt 378 Airofit enheder for 

et samlet beløb på ca. USD 18.900. 

 

Som bilag 15 fremlægges e-mail fra Jacob Mathiesen, COO i Breatheology, til Stig Severinsen af 4. 

januar 2020, hvoraf det fremgår, at Airofits bestyrelsesformand, Claus Peter Jakobsen, som normalt 

bor i Sydafrika, ville være tilgængelig på Airofits kontor København. Stig Severinsen endte med at 

ringe til Claus Peter Jakobsen, og parterne havde en længere og konstruktiv drøftelse.  

 

I perioden fra den 18. til den 26. januar 2020 deltog Breatheology i den største messe inden for 

vandsport og bådudstillinger, Düsseldorf International Boat Show (BOOT Düsseldorf), for at promo-

vere og positionere Airofit, samt sikre yderligere sag af Airofit-enheden, jf. print fra BOOT Düssel-

dorfs hjemmeside fremlagt som bilag 16.  

 

I den forbindelse sørgede Breatheology for, at en række Breatheology-instruktører var til stede for 

at fremvise og sikre salg Airofit-enheden. E-mailkorrespondance herom i form af e-mailkorrespon-

dance mellem Jacob Mathiesen, COO i Breatheology, og Christian Tullberg Poulsen, direktør i Airofit, 

af 6.-7. januar 2020 fremlægges som bilag 17.  

 

Den 22. januar 2020 fremsendte Airofits bestyrelsesformand, Claus Peter Jakobsen, den som bilag 

18 fremlagte e-mail til Stig Severinsen i relation til, hvornår Airofit kunne fremsende en mere kon-

kret aftale vedrørende samarbejdet. Følgende fremgår bl.a. af e-mailen: 

 

 

” Haaber alt er godt din side og at messen I Dusseldorf gaar efter planen. 

  

Jeg skal lige undskylde radio tavshed fra vores side, men ganske kort saa arbejder vi 

saa hurtigt vi kan paa at komme med et tilbud/forslag til hvordan vores fremtidige sam-

arbejde kunne se ud. 
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Vi er pt i gang med at saette et warrant program op, men det tager desvaerre lidt tid og 

skal igennem en general forsamling for godkendelse, saa indtil dette er gjort kan vi ikke 

rigtig komme med noget din vej.  

 

Vi haaber at det kommer til at gaa hurtigt, men vil ikke lige love en tid da vi ikke har 

vores advokat I byen pt. 

 

Vi er utroligt glade for samarbejdet og der er masser af synergier for begge parter – jeg 

haaber det er forstaaeligt at det lige tager lidt tid foer vi kan komme paa banen med 

noget konkret.”  

 

Parterne udvekslede herefter en række e-mails i relation til aftalens indhold, og som det fremgår af 

den som bilag 19 fremlagte e-mail af 4. marts 2020 fra Airofits direktør, Christian Tullberg Poulsen, 

til Jacob Mathiesen, COO i Breatheology, valgte Airofit at justere det indledende aftaleudkast, så der 

blev blødt op på formuleringen af kravene til Breatheology, mens kravene til Airofit blev præciseret. 

 

Samme dag oplyste Airofits direktør, Christian Tullberg Poulsen, at han og Jens Ørnbo, bestyrelses-

medlem i Airofit, støttede op om at tilbyde Breatheology/Stig Severinsen 2,5 % af aktierne i Airofit 

via et warrantprogram, jf. e-mail fra Airofits direktør, Christian Tullberg Poulsen til Jacob Mathiesen, 

COO i Breatheology, af 4. marts 2020 fremlagt som bilag 20, hvoraf følgende om aftalevilkårene 

bl.a. fremgår:  

 

”Jens og jeg er blevet enige om at vi vil gå all in og støtte om omkring dit forslag på 

2,5% af aktierne i Airofit hvilket som minimum svarer til en værdi på 1,125 Millioner 

DKK. Vi kan meget tydeligt se den værdi Stig og Breatheology skaber, og har givet hin-

anden hånden på at Jens vil stille sig op foran både bestyrelse og aktionærkreds, og tale 

indtrængende for at dette sker.” 

 

Airofit bekræftede således allerede på dette indledende stadie, Breatheology/Stig Severinsen skabte 

tydelig værdi for Airofit, hvilket også skyldtes de væsentlige salg.  

 

Det fremgår da også af den som bilag 21 fremlagte oversigt over salg af Airofit-enheden gennemført 

via Breatheology/Stig Severinsen, at salget i den efterfølgende periode steg i takt med, at produktet 

blev promoveret gennem Breatheology, herunder Stig Severinsens netværk og navn i vandsports- 

og high performance verdenen.  
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Som bilag 22 fremlægges e-mail fra Jacob Mathiesen, COO i Breatheology, til Airofit af 7. marts 

2020, hvori der blev redegjort om det omfattende arbejde, som Breatheology/Stig Severinsen havde 

lagt i promoveringen og positioneringen af Airofit, herunder ved at anvende, demonstrere, forklare 

og implementere Airofit-enheden under TV-optagelser for Discovery/dplay/ Kanal 5 programmet 

”Klædt af mod toppen med familien Wozniacki”, som blev offentliggjort den 14. august 2020 og solgt 

til en række lande, jf. reklame herfor fremlagt som bilag 23. 

 

Som bilag 24 fremlægges e-mails fra Airofit i form af henholdsvis direktør Christian Poulsen og 

bestyrelsesformand Claus Peter Jakobsen til Jacob Mathiesen, COO i Breatheology, af 7. og 8. marts 

2020, hvori Airofit udtrykte overordentlig tilfredshed med samarbejdet med Breatheology/Stig Se-

verinsen og den eksklusive og enestående promovering, som Breatheology/Stig Severinsen har le-

veret.  

 

Som bilag 25 fremlægges e-mail fra Jens Ørnbo, bestyrelsesmedlem i Airofit, til Jacob Mathiesen, 

COO i Breatheology, af 7. marts 2020, hvori Jens Ørnbo tillige udtrykte overordentlig tilfredshed 

med samarbejdet med Breatheology/Stig Severinsen og den eksklusive og enestående promovering, 

som Breatheology/Stig Severinsen har leveret.  

 

I marts 2020 lagde Breatheology/Stig Severinsen op til yderligere promovering af Airofit-enheden 

og foreslog Airofit et fælles bidrag til velgørenhed. Det endte dog med, at alene Breatheology/Stig 

Severinsen donerede et større beløb (DKK 109.062,50) til Airofit A/S (som opkrævet via faktura fra 

Airofit) til færdiggørelse af yderligere Airofit-enheder og betaling af den af Airofit A/S bestilte mar-

keting assistance hos Rasmus Kristensen, jf. faktura af 29. april 2020 udstedt af Airofit til BRE-

ATHEOLOGY på samlet DKK 109.062,50 fremlagt som bilag 26.  

 

Det bemærkes i den forbindelse, at Breatheology/Stig Severinsen alene havde forpligtet sig til at 

donere DKK 62.250,00, og alene Christian Tullberg Poulsen havde den opfattelse, at Breatheo-

logy/Stig Severinsen skulle have forpligtet sig til at donere mere, jf. e-mailkorrespondance mellem 

Christian Tullberg Poulsen, direktør i Airofit, og Claus Peter Jakobsen, bestyrelsesformand i Airofit, i 

perioden 21.-29. april 2020 fremlagt som bilag 27.  

 

Uagtet ovenstående valgte Breatheology/Stig Severinsen at forhøje sin donation og donere væsent-

ligt mere end oprindeligt aftalt. 

 

Den 18. marts 2020 valgte Breatheology/Stig Severinsen at donere sin bog, ”Breatheology: The Art 

of Conscious Breathing”, til hele verden i 10 sprog for at hjælpe alle interesserede bedst muligt 
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igennem Corona-krisen. Som det fremgår af bogens forord fremlagt som bilag 28, blev Airofit-

enheden tillige implementeret heri (på side 18) af Breatheology/Stig Severinsen.  

 

Ved e-mail af 20. marts 2020 fra Airofits direktør, Christian Tullberg Poulsen, til Stig Severinsen af 

fremlagt som bilag 29, bestilte Airofit tre specifikke demo-videoer, som Breatheology/Stig Severin-

sen skulle skabe: 

 

”Kære Stig og Jacob 

  

Her er som aftalt 3 træningssessioner med Airofit Basic. Superfedt at I rykker så hurtigt 

og effektivt. Det vil være fantastisk at få dem både på dansk og engelsk med Stig.” 

 

Breatheology/Stig Severinsen skabte straks de bestilte online videoer, og de var klar den 24. marts 

2020, jf. også e-mail fra Airofits direktør, Christian Tullberg Poulsen, til Stig Severinsen af 25. marts 

2020, fremlagt som bilag 30, hvoraf følgende bl.a. fremgår: 

 

”Godaften 

  

Det tegner rigtig godt Stig. Glæder mig til at se materialet igennem.” 

 

Parterne blev efterfølgende enige om, at der skulle udsendes en pressemeddelelse med Stig Seve-

rinsen fra Breatheology som frontfigur.  

 

Som bilag 31 fremlægges pressemeddelelse på henholdsvis dansk og engelsk af den 30. marts 

2020.  

 

Som det klart fremgår af pressemeddelelsen blev Stig Severinsen af Airofit omtalt som det ”super-

menneske”, som Airofit i øvrigt havde brug for.  

 

Den 2. april 2020 deltog Stig Severinsen direkte i Go Morgen Danmark fra Spanien, hvor han befandt 

sig, og udførte åndedrætsøvelser med Airofit-enheden for at promovere denne og Airofit yderligere.  

 

Ved e-mail af 22. april 2020 fra Airofits direktør, Christian Tullberg Poulsen til Stig Severinsen frem-

lagt som bilag 32, oplyste Airofit at det var ”en ære at arbejde i så stærkt og dedikeret et team om 

dette.” 
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Det fremgår således tydeligt af det fremlagte materiale, at Breatheology/Stig Severinsen, efter ind-

gåelsen af den mundtlige samarbejdsaftale, straks og på professionel vis, investerede væsentlige 

ressourcer i promoveringen af Airofit og Airofit-enheden, hvilket Breatheology/Stig Severinsen ud-

førte til Airofits overordentlige tilfredshed og med væsentlige og konkrete resultater til følge.  

 

Formaliseringen af samarbejdet ved indgåelsen af Letter of Intent 

 

Som følge af det omfattende promoverings- og salgsarbejde i relation til Airofit og Airofit-enheden, 

som Breatheology/Stig Severinsen allerede med stor succes havde udført, havde Airofit en væsentlig 

interesse i at kunne fortsætte samarbejdet og beholde Stig Severinsen som Airofits topambassadør, 

ikke mindst som følge af det ”supermenneske”, som Stig Severinsen var, især for Airofit.  

 

På den baggrund tilbød Airofit det som bilag 33 fremlagte Letter of Intent, som parterne indgik den  

11. april 2020.  

 

Det fremgår af Letter of Intent, at der på tidspunktet for indgåelse af Letter of Intent netop allerede 

bestod et samarbejde parterne imellem, samt at Airofit havde forpligtet sig til at sikre, at Stig Se-

verinsen/Breatheology tildeltes 2,5% af aktiekapitalen i Airofit, såfremt samarbejdet førte til en 

promovering af Airofit samt øget salg af Airofit-enheder: 

 

 

”Airofit A/S and Breatheology (Stig Severinsen) has already started a cooperation for the  

common benefit.  

  

Stig Severinsen and Breatheology will actively promote Airofit to become an international  

brand in the breathing society. Stig Severinsen will do that in the following ways:  

  

The overall KPI from this initiative is the number of extra Airofit units sold. Stig Sev-

erinsen and Breatheology will do their outmost effort to do what is possible in their “zone 

of control”  

to:  

- Get Airofit well covered in the movie taken at Zanzibar, both brand building and in  

terms of making the Airofit concept understandable.  

- Get the international well-known participants to become Airofit ambassadors.  

- Get the movie to be promoted in a global context, and rebroadcasted.  
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On top of that Stig Severinsen and Breatheology will intensify the current cooperation in  

improving sales, implement Airofit in their instructor educations, courses, workshops,  

webinars, books, work with affiliates and other activities and actively help improve train-

ing sessions in order to make Airofit and Breatheology more integrated from a user per-

spective.  

Stig Severinsen will also become a member of the advisory board in Airofit.  

  

When achieving these goals Stig Severinsen will receive 2.5% of the shares in Airofit 

A/S, corresponding to 1.125 DKK in present value. The shares were traded at a Post-

money Valuation of more than 45 Million DKK in December 2019. Claus, Jens and Chris-

tian will actively work for promoting this. If the General Assembly will not accept our 

request for donating shares, Breatheology/Stig Severinsen will be compensated accord-

ingly in cash payments.  

  

If the common effort does not result in significant sales results, both parties have no 

claim to each other.” 

 

Letter of Intent blev udarbejdet af Airofits direktør, Christian Tullberg Poulsen, bestyrelsesformand 

i Airofit, Claus Peter Jakobsen samt bestyrelsesmedlem Jens Ørnbo, som tillige er omtalt i Letter of 

Intent, og som bekræftede aktivt ville arbejde for vedtagelsen af warrantprogrammet på generalfor-

samlingen, i forening med Airofits advokat.   

 

Promoveringen af Airofit samt det øgede salg af Airofit-enheder var forudsat at skulle ske alene i 

perioden frem til maj 2020, hvor generalforsamlingen i Airofit som vanligt skulle finde sted, i hvilken 

forbindelse Breatheology/Stig Severinsen skulle tildeles 2,5 % af aktiekapitalen i Airofit.  

 

Som det fremgår af Letter of Intent var det afgørende ”KPI”, det vil sige ”Key Performance Indicator”, 

salget af Airofit-enheder.  

 

Det væsentlige merarbejde, som Breatheology/Stig Severinsen tillige udførte i perioden efter at 

Breatheology/Stig Severinsen skulle være blevet tildelt 2,5 % af aktiekapitalen i Airofit maj 2020, 

skal Breatheology/Stig Severinsen således vederlægges for særskilt.  

 

Det fremgår yderligere af Letter of Intent, at såfremt generalforsamlingen ikke ville godkende den 

lovede tildeling af 2,5 % af aktierne til Breatheology/Stig Severinsen (via vedtagelsen af det tidligere 

nævnte warrantprogram), skulle Breatheology/Stig Severinsen i stedet kompenseres ”accordingly” 
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– tilsvarende – det vil sige 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. 

 

At Breatheologys/Stig Severinsens promoveringen af Airofit samt det øgede salg af Airofit-enheder 

var forudsat at skulle ske i perioden frem til maj 2020, hvor Breatheology/Stig Severinsen skulle 

tildeles aktiekapitalen i Airofit, fremgår tillige klart af følgende SMS-korrespondance mellem Stig 

Severinsen og Claus Peter Jakobsen, bestyrelsesformand i Airofit, fremlagt som bilag 34: 

 

- SMS af 8. april 2020 fra Stig Severinsen:  

 

”Og kender du dato for GM i maj – så alt kan blive helt konkret og komme på kontrakt! 

Tak.” 

 

- SMS af 8. april 2020 fra Claus Peter Jakobsen:  

 

”Jeg har ikke dato for GF endnu, men skal nok melde den ud ogsaa saa snart jeg ved 

datoen. Jeg har presset paa for at den kommer hurtigere end sidst Maj, saa regner med 

foerst i Maj.” 

 

- SMS af 11. april 2020 fra Stig Severinsen:  

 

”..ser frem til mere officielt dokument efter GM i maj…” 

 

- SMS af 14. april 2020 fra Stig Severinsen:  

 

”Any update on delivery…20th May is not what you guys signalled a week ago…please 

explain…It is difficult for us to plan, make strategy or plan ads – thanx.” 

 

- SMS af 15. april 2020 fra Claus Peter Jakobsen:  

 

”Jeg skal nok vende tilbage denne uge, eller Christian vender tilbage…” 

 

- SMS af 15. april 2020 fra Stig Severinsen:  
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”Mange tak…ja, det er særdeles vigtigt…af flere forskellige årsager lige nu. I denne 

fase, hvor vi arbejder tættere sammen (både Bretheology og jeg personligt) er det 

særdeles vigtigt, at vi altid er opdateret på stock/leverancer/forsinkelder etc.” 

 

- SMS af 15. april 2020 fra Claus Peter Jakobsen:  

 

”…jeg er helt klar over situationen og vi er i gang.  Det er dig meget svaert at planlaegge 

da vi jo saelger langt langt iver hvad vi havde forventet.” 

 

- SMS af 22. april 2020 fra Stig Severinsen:  

 

”… Jeg kan se der er store forsinkelser på jeres fine produkt, og bemærker flere steder 

i kommentarerne på jeres egen FB reklamer, at folk simpel aflyser deres ordre og heller 

ikke forstår de lange forsinkelser, som de ikke er blevet oplyst om. Bestemt ikke noget 

som gavner hverken jeres brand eller slag. Og heller ikke noget som har en positiv 

effekt på Breatheology. Det er lidt svært at navigere seriøst i det her, særligt når det 

(efter alles pålydende) ser ud til jeg og Bretheology skal styrke samarbejdet, sågar 

muligvis med mig i en eller anden rolle i jeres Advisory  Board. Hørte heller aldrig fra 

Jens eller Christian…Og en sidste ting – hvilken eksakt dato er jeres Bestyrelsesmøde i 

maj?” 

 

- SMS af 26. april 2020 fra Claus Peter Jakobsen:  

 

”Hej Stig – ja der er nogle forsinkelser, men har haft diverse moeder angaaende dette og det 

lyder til at der er rimeligt styr paa det. Jeg afventer pt vorew Q1 rapport og Annual bliver 

helt gaerdig gjort. Det burde vare klar tirsdag og jeg kan derefter indkalde til General For-

samling. Desvaerre er der ikke meget mere jeg kan goere endat presse paa for at det bliver 

klar.” 

 

- SMS af 26. maj 2020 fra Stig Severinsen:  

 

”Ser frem til at høre jeres endelige dato for GM når den foreligger.” 

 

- SMS af 26. maj 2020 fra Stig Severinsen:  
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”Har du en update (status) på Airofit samt endelig dato for GM? Har forsøgt at rykke 

flere gange men intet svar…” 

 

- SMS af 26. maj 2020 fra Claus Peter Jakobsen:  

”Jamen vi er som egentlig ved at vaere der – dog er AGM udsat en smule grundet lidt 

internt ved os. Det bliver dog i Juni.” 

 

- SMS af 3. juni 2020 fra Stig Severinsen:  

 

”Hvilken dato er GM?” 

 

- SMS af 4. juni 2020 fra Stig Severinsen:  

 

”Hvilken dato er GM?” 

 

- SMS af 5. juni 2020 fra Stig Severinsen: 

  

”Og hvornår planlægger I, at GM afholdes – har du/I allerede fastsat eller planlagt en 

dato?” 

 

- SMS af 9. juni 2020 fra Stig Severinsen:  

 

”Og hvornår planlægger I, at GM afholdes – har du/I allerede fastsat eller planlagt en 

dato?” 

 

- SMS af 12. juni 2020 fra Stig Severinsen:  

 

”Får du mine SMS og hvad er update på endelig GM date – Christian sagde det blev i 

Juni? Det er jo NU” 

 

- SMS af 12. juni 2020 fra Claus Peter Jakobsen:  

 

”Hej – sorry jeg missede dig sidder i moede…” 

 

- SMS af 23. juni 2020 fra Stig Severinsen:  
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”Har du nærmere update på GM? Nu er vi snart i juli…” 

 

- SMS af 22. juli 2020 fra Stig Severinsen:  

 

”Har du en update og endelig dato for GM?” 

 

- SMS af 24. juli 2020 fra Claus Peter Jakobsen:  

 

”Dato for AGM er ikke sat – MEN – har meldt ud at om jeg kan vaere der eller ej bliver 

det sidste uge i August… Jeg skal nok melde ind med endelig dato men alt er som aftalt 

og formalierne ligger ved Horten.” 

 

- SMS af 10. august 2020 fra Stig Severinsen:  

 

”Og har du endelig dato for AGM?” 

 

- SMS af 21. august 2020 fra Claus Peter Jakobsen:  

 

”Hej Stig – ikke helt klar over hvilken besked, men AGM 31/8 saa der er snart styr paa 

det hele” 

 

- SMS af 21. august 2020 fra Claus Peter Jakobsen:  

 

”Er sikker paa at GF bliver en formalitet”  

 

- SMS af 24. august 2020 fra Claus Peter Jakobsen:  

 

”Jeg melder ind naa vi er paa den rigtige side af GF” 

 

- SMS af 24. august 2020 fra Stig Severinsen:  

 

”Kan du (eller bestyrelsen/Christian) ikke sende mig kontrakt? I har jo LOI (fra email 

11. april) så lad os komme lidt foran og send kontrakt – mine forretningsrådgivere og 

advokater vil gerne se udkastet. Det kan jo sagtens komme før SGM, så det ligger klart 

i skuffe” 
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- SMS af 2. oktober 2020 fra Stig Severinsen:  

 

”…Som sagt, større amatørorganisation / kommunikation skal man lede længe efter. 

Det er jo ikke sådan at jeg levende føler, at ihhhhhh hvor er det fedt og exciting, at 

jeg/Breathology snart bliver medejere (og med i Advosory Board) – if ever?!! Helt 

tværtimod…naturligvis er min motivation og løst til at sælge eller på anden vis ”sup-

porte” mindre end en tissemyre. Jeg forstår ganske enkelt ikke den larmende stil-

hed…det er virker så uprofessionelt, at jeg slet ikke har ord for det…nå…men det var 

bare lige det…lige ud af posen! Har naturligvis heller ikke modtaget udlast til medejer-

kontrakt (baseret på signed LOI)…” 

 

At Breatheologys/Stig Severinsens promovering af Airofit samt det øgede salg af Airofit-enheder var 

forudsat at skulle ske i perioden frem til maj 2020, hvor Breatheology/Stig Severinsen skulle tildeles 

aktiekapitalen i Airofit, fremgår tillige klart af følgende SMS-korrespondance mellem Stig Severinsen 

og Jens Ørnbo, bestyrelsesmedlem i Airofit, som fremlægges som bilag 35: 

 

- SMS af 2. april 2020 fra Jens Ørnbo: 

 

”Kære Stig, pøj pøj med Go’morgen Danmark selvom jeg ved at du kommer til at Shine 

Jeg glæder mig over vores gode samarbejde som kommer til at lede til meget godt.” 

 

- SMS af 2. april 2020 fra Stig Severinsen: 

 

”…sidder naturligvis og forbereder med manus og tænker over hvordan jeg bedst kan 

repræsentere Airofit…” 

 

- SMS af 2. april 2020 fra Jens Ørnbo: 

 

”…Jeg har talt med samtlige aktionærer som helt og holdent større aftalen med dig.” 

 

- SMS af 2. april 2020 fra Stig Severinsen: 

 

”Hvad er dato for jeres næste GM og hvornår har I tænkt sende noget mere officielt til 

mig? 

 

- SMS af 2. april 2020 fra Jens Ørnbo: 
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”GM er først i maj. Jeg har rykket Claus Peter som sidder med kontakte til vor advokat. 

På den helt korte bane forsøger jeg at samle bestyrelsen asap da jeg gerne vil indstille 

til en større kapitaludvidelse så vi kan sætte fart på MEdico processen. … Men jeg skal 

nok være med til at sørge fo ren rigtig god aftale for alle parter Bretheology og Airofit.” 

 

- SMS af 4. april 2020 fra Jens Ørnbo: 

 

”Vores aftale (letter of intent of diverse mails) er ny videresendt til advokat for videre 

arb. I får havde vi hurtigt uformelt bestyrelsesmøde hvor jeg opdaterede alle på vor 

aftale og der var ingen indvendinger. Som nævnt har jeg taget runden med samtlige 

aktionærer (som jeg for øvrigt oprindeligt har hevet med ind i Airofi) og der er fuld 

opbakning til diverse tiltag herunder ”dig” 

 

- SMS af 4. april 2020 fra Stig Severinsen: 

 

”Hvornår forventer du at sende mig noget konkret. Og hvornår var dato for jeres GM?” 

 

- SMS af 14. april 2020 fra Stig Severinsen: 

 

”Any update on delivery…20th May is not what you guys signalled a week ago…please 

explain…It is difficult for us to plan, make strategy or plan ads – thanx.” 

 

- SMS af 14. april 2020 fra Stig Severinsen: 

 

”…Generalforsamling – du nævnte tidlig maj – altså meget snart, men jeg fik aldrig en 

specifik dato?” 

 

- SMS af 24. april 2020 fra Jens Ørnbo: 

 

”Ked af at du hverken har hørt fra Claus eller Christian. Jeg bad dem om at respondere 

dig ifht. Dine forespørgsler da det giver mest mening af formand og/eller CEO besvarer 

de konkrete spørgsmål. Men jeg kan sige dig at jeg ligeledes har oplevet et meget lavt 

kommunikations niveau de sidste uger. Jeg tilskriver det Corona situationen og de sid-

ste uger. … Hvad angår aftalen med dig er der ikke noget at være bekymret for. Som 
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nævnt er samtlige interessenter indforstået og samarbejdet giver rigtigt god mening. 

Du har jo også gjort dit arbejde super flot. ” 

 

- SMS af 24. april 2020 fra Stig Severinsen: 

 

”… - og hvad er eksakt dato for jeres Generalforsamling?” 

 

- SMS af 24. april 2020 fra Jens Ørnbo: 

 

”GF skulle jo gerne være i maj. Men reglerne grundet Corona gør at der ikke nødven-

digvis er krav om afholdelse i maj.” 

 

- SMS af 25. april 2020 fra Jens Ørnbo: 

 

”Det er bestemt ønskværdigt fra min såvel som alle aktionærers side at der bliver 

afholdt GF i maj. .. Dette her bliver en rigtig god forretning på sigt for alle aktionærer 

inklusive dig.” 

 

- SMS af 25. april 2020 fra Jens Ørnbo: 

 

”Du skulle gerne høre fra Claus snarest.” 

 

- SMS af 25. april 2020 fra Stig Severinsen: 

 

”Tak…lyder godt…ja, afventer fra Claus…troede abre for længst I have en fixed date for 

GM i maj!” 

 

- SMS af 5. oktober 2020 fra Jens Ørnbo: 

 

”Jeg vil blot tale med dig om aftalen mellem Airofit og dig irt. Den videre gang. Jeg har 

præsenteret på generalforsamling hvilket gik godt. Nu skal vi blot nær definere aftalen 

ifht det fremadrettede samarbejde så vi kan få det endelige godkendt af bestyrelsen 

og dernæst på ekstraordinær generalformsaling.”  

 

- SMS af 6. oktober 2020 fra Jens Ørnbo: 
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”Vi havde som nævnt et godt bestyrelsesmøde i går og jeg brugte en del krudt på dig 

og aftalen. Der er fuld konsensun om at få nedfældet en ordentlig aftale så du ved hvad 

du har at forholde dig til…Der er sag en advokat på sagen som skal lave oplæg på de 

forskellige aftaler der ER indgået – det gælder også bestyrelsens honorering i samme 

åndrdrag. Fik understreget at du har krav på rettidig omhu fra Airofit’s side – ikke 

blotifht. Aftaleindgåelsen, men også på betalinger mv. undervejs. Og at du har været 

meget tålmodig pt.”  

 

- SMS af 16. oktober 2020 fra Stig Severinsen: 

 

”Han [Christian] sagde også at dokument lå hos advokaten og ville blive sendt til mig 

snart… Jeg gjorde også opmærksom på, at han hele tiden havde stillet mig i sigte, at 

aftalen skulle underskrives/formaliseres i foråret, og det derfor var urimeligt at kigge 

på fremadrettede/sommerens KPI (hvor jeg jo bare satte mig ned med armene over 

kors og ventede). Det kunne han godt forstå og var enig i. Jeg spurgte også hvem som 

havde forfattet dokumentet (LOI). Det havde han og Jacob. Og han ville nu lave et 

”skarpere” udkast med advokaten…men det lød ikke til at Bestyrelsen skulle/var med 

inde iver formuleringen.” 

 

- SMS af 16. oktober 2020 fra Jens Ørnbo: 

 

”Der SKAL udarbejdes et ordentligt dokument så du kan hvile trygt i medejerskabet og 

det fremadrettede… Jeg gav Christian bullets fra vor dialog og gav ligeledes udtryk for 

din tilbagelænede tilgang da du ikke havde hørt noget.” 

 

- SMS af 22. november 2020 fra Jens Ørnbo: 

 

”Såfremt du ikke skulle have hørt det så havde vi ekstraordinær generalforsamling i 

fredags hvor warrant programmet blev enstemmigt vedtaget. Så velkommen i klubben 

Det bliver ikke et medejerskab du kommer til at fortryde.” 

 

- SMS af 3. december 2020 fra Jens Ørnbo: 

 

”Husk gerne Airofit i denne forbindelse Gerne også tagge Airofit på Facebook. Giv gerne 

melding da du bliver fulgt fra kontoret og de undre sig lidt. Vil bare lige informere dig.” 
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Det fremgår således klart af SMS-beskederne fra henholdsvis Claus Peter Jakobsen, bestyrelsesfor-

mand i Airofit, samt Jens Ørnbo, bestyrelsesmedlem i Airofit, at baggrunden for af generalforsam-

lingen og vedtagelse af warrantprogrammet ikke var sket i maj 2020, som forudsat partnerne imel-

lem, alene beroede på Airofits forhold.  

 

Breatheology/Stig Severinsen blev løbende beroliget med, at generalforsamlingen snarest ville blive 

afholdt, således at formaliteterne i form af vedtagelsen af warrantprogrammet kunne blive godkendt 

med henblik på at sikre Breatheology/Stig Severinsen 2,5 % af aktiekapitalen i Airofit, og at der var 

opbakning fra hele ejerkredsen hertil. Baggrunden herfor var, at der netop ingen tvivl var om, at 

Breatheology/Stig Severinsen allerede havde leveret sin del af aftalen ved at promovere Airofit og 

sikre mersalg af Airofit-enheden frem til maj 2020.  

 

Samtidigt fremgår det af SMS-korrespondancerne, at Breatheology/Stig Severinsen, som i lange 

perioder ikke blev opdateret af Airofit om status, men blot følte, på uprofessionel vis, at blive holdt 

hen, og som i øvrigt ikke var forpligtet til at udføre yderligere arbejde efter maj 2020, ultimo 2020 

neddroslede den personlige promovering som følge af at han ikke havde modtaget den aftalte mod-

ydelsen i form af aktiekapitalen i Airofit. Salget af Airofit-enheden i perioden steg dog fortsat væ-

sentligt, jf. bilag 21. 

 

Som det yderligere fremgår af korrespondancen, blev Breatheology/Stig Severinsen endeligt budt 

”velkommen i klubben” i november 2020, i forlængelse af at warrantprogrammet blev vedtaget på 

en ekstraordinær generalforsamling afholdt den 20. november 2020, jf. mere herom nedenfor, og at 

der var tale om et medejerskab, som Breatheology/Stig Severinsen ”ikke ville fortryde.”  

 

Airofit opfordres (1) til at fremlægge samtlige bestyrelsesmødeprotokoller for bestyrelsesmødet 

afholdt i Airofit i årene 2019-2021.  

 

Opsummering af Breatheologys/Stig Severinsens arbejde frem til ultimo maj 2020 

 

Som delvist allerede redegjort for, arbejdede Breatheology/Stig Severinsen i perioden frem til den 

31. maj 2020 aktivt for at promovere, positionere og sælge Airofits produkt.  

 

Breatheologys/Stig Severinsens arbejde i perioden oversteg langt de fastsatte målsætninger og for-

udsætninger, der fremgår af Letter of Intent, og kan overordnet opsummeres som følger:  
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Implementering af Airofit-enheden i Breatheology/Stig Severinsens e-bog: "Breatheology - 

the art of conscious breathing". 

 

- Airofit-enheden blev implementeret i onlineprogrammet ”Åndedrætstræning i Corona-krisen” 

med en projektion på over 250.000 brugere frem til maj 2020. 

 

- Airofit-enheden blev implementeret i Breatheologys/Stig Severinsens videotræning til in-

struktører på Global Instructor Call.  

 

- Breatheology/Stig Severinsen promoverede Airofit-enheden i forbindelse med et indslag om 

Breatheology/Stig Severinsen og åndedrætsøvelser i Go’ Morgen Danmark den 2. april 2020.  

 

- 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 demonstra-

tionsvideoer 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 optaget den 4.-6. 

marts 2020, offentliggjort den 14. august 2020 og herefter solgt til en række lande; 

 

- Uddeling af Airofit-enheden ved ”overrækkelsesceremoni” til Caroline Wozniacki, bror Patrick 

Wozniacki og basketballspiller David Lee den 6. marts 2020; 

 

- Breatheology/ Stig Severinsen markedsførte Airofit-enheden i USA, hvor hver annonce nåede 

ud til mere end 1 million mennesker. 

 

- Positiv omtale og demonstration af Airofit-enheden i flere webinars og Facebook live udsen-

delser, samt udsendelser på Zoom og Instagram, herunder: 

 

o Global instructor call den 29. marts 2020, i hvilken forbindelse Breatheology/Stig 

Severinsen inviterede samtlige af Breatheologys omtrent 100 instruktører med hen-

blik på at undervise dem i træning, brug og salg af Airofit-enheden. 
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o Facebook live udsendelse den 2. maj 2020;  

 

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 oplyste ikke rådede 

over tilstrækkelige økonomiske ressourcer til at honorere arbejdet; og 

 

o Særlige træningswebinarer i marts/april/maj 2020 med instruktører fra USA og Tysk-

land. 

 

- Breatheologys/Stig Severinsens donation af DKK 109.062,50 til Airofit A/S (som opkrævet 

via faktura fra Airofit) til færdiggørelse af yderligere Airofit-enheder og betaling af den af 

Airofit A/S bestilte marketing assistance hos Rasmus Kristensen.  

 

Hertil kommer, at Breatheology/Stig Severinsen 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 ansæt-

telse af nye konsulenter i april 2020 i USA med det ene formål at promovere Airofit-enheden, jf. 

eksempelvis udskrifter fra google-kampagner (USD 14.592 + USD 13.986 + UDS 2.465), fremlagt 

som bilag 36, og facebook-kampagner (USD 69.774 + USD 43.115 + USD 45.492) , fremlagt som 

bilag 37, hvoraf det fremgår, at Breatheology/Stig Severinsen har investeret over USD 203.407 

(svarende til ca. DKK 1,3 mio.) til markedsføring af Airofit-enheden frem til d.d. 

 

Endeligt har Breatheology/Stig Severinsen som bekendt tillige investeret eget brand og væsentlige 

tidsmæssige ressourcer, herunder internt personale, på promoveringen af Airofit A/S og Airofit-en-

heden. 

 

Airofit har da også løbende rost Breatheology/Stig Severinsen for de opnåede resultater.  
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Breatheology/Stig Severinsen har dermed leveret en større indsats og et større stykke arbejde end 

oprindeligt forudsat og aftalt. 

  

Som det yderligere fremgår af bilag 21, omsatte Airofit via samarbejdet med Breatheology/Stig 

Severinsen frem til 31. maj 2020 for minimum USD 95.249, svarende til DKK 637.577 (Nationalban-

kens kurs for USD pr. 29. maj 2020: 669,38).  

 

Airofit tilkendegav gentagne gange over for Breatheology/Stig Severinsen, at samarbejdet var en 

succes, og at efterspørgslen af Airofit-enheder langt oversteg hvad Airofit A/S kunne producere.  

 

Som bilag 38 fremlægges e-mail af 27. april 2020 fra bestyrelsesformand i Airofit, Claus Peter 

Jakobsen, til Breatheology, hvori følgende bl.a. fremgår:  

 

”Som du ved er vi rimeligt paent ramt af en success I vores salgs fremstoed som goer at vi 

saelger en paen del mere end vi kan naa at faa ind. Det giver jo nogle udfordringer mht at 

levere indenfor rimelig tid […]”   

 

Airofits manglende professionalisme, koordination, strukturering, forberedelse samt rettidige omhu 

har dermed direkte og uomtvisteligt udgjort en hæmsko for det væsentlige mersalg af Airofit-enhe-

den, som Breatheology/Stig Severinsen ellers ville have været ansvarlig for.  

 

Airofit opfordres (2) til at fremlægge samtlige udarbejde budgetter og prognoser for de kommende 

år for Airofit.  

 

Breatheologys/Stig Severinsens ekstraarbejde / promovering af Airofit efter 31. maj 2020 

 

Der blev som allerede redegjort for ikke afholdt generalforsamling for at vedtage warrantprogrammet 

i maj 2020. 

 

Breatheology/Stig Severinsen promoverede imidlertid fortsat Airofit og Airofit-enheden i perioden 

efter den 31. maj 2020. 

 

Airofit opnåede via samarbejdet med Breatheology/Stig Severinsen et mersalg på minimum USD 

42.627+ 25.519 = USD 68.146 for perioden fra den 1. juni 2020 frem til den 11. april 2021, svarende 

til DKK 425.735 (Nationalbankens kurs for USD pr. 12. april 2021: 624,74).  
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Således har Airofit via Breatheologys/Stig Severinsens omfattende arbejde og indsats samlet omsat 

for minimum over en million danske kroner indtil videre (DKK 637.577 + DKK 425.735 = DKK 

1.063.312).  

 

Det fremgår således af ovenstående, at samarbejdet ikke alene har ført til en promovering af Airofits 

produkt og øget salg af Airofit-enheder i perioden frem til maj 2020, idet mersalget er fortsat og 

fortsætter i skrivende stund. 

 

Airofit opfordres (3) til at fremlægge revisorattesteret dokumentation for Airofits samlede omsæt-

ning samt fortjeneste via Breatheology/Stig Severinsen i følgende perioder:  

 

- Perioden fra den 23. november 2019 til den 31. maj 2020.  

- Perioden fra den 1. juni 2020 til den 15. februar 2021. 

- Perioden fra den 16. februar 2021 og frem til d.d. 

 

Vedtagelse af warrantprogrammet til Breatheology  

 

Den 20. november 2020 valgte generalforsamlingen enstemmigt at vedtage warrantprogrammet i 

henhold til det indgåede Letter of Intent. Som bilag 39 fremlægges generalforsamlingsprotokollatet 

for den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 20. november 2020, hvoraf det fremgår, at 

der skulle træffes beslutning om bl.a. følgende: 

 

”Bemyndigelse til bestyrelsen om at kunne udstede tegningsrettigheder (warrants), der 

giver ret til tegning af i alt 22.143 A-aktier og 113.286 nye B-aktier (i alt 135.429 nye 

aktier) a kr. 1. Warrants udstedes til Breatheology v/Stig Severinsen, selskabets besty-

relsesmedlemmer, selskabets medarbejdere og COO og til Mike Maric.”  

 

Der blev således foretaget en vedtægtsændring som bemyndigede Airofits bestyrelse til at udstede 

A-warrants til Breatheology v/Stig Severinsen.  

 

Som bilag 40 fremlægges vedtægterne for Airofit efter vedtægtsændring ved ekstraordinær gene-

ralforsamling den 20. november 2020, hvoraf følgende fremgår:  

 

”Pkt. 3.8. Selskabets bestyrelse blev ved kapitalejerbeslutningen af 20. november 2020 be-

myndiget til i perioden indtil den 1. oktober 2025 at udstede op til i alt 22.143 A-warrants, til 
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Breathology, der hver giver ret til at tegne eb A-aktie á nominelt DKK 1,00 i selskabet og 

samlet til at tegne op til i alt nominelt DKK 22.143 A-aktier, samt til ad en eller flere omgange 

at foretage den dertilhørende kontante forhøjelse af selskabets aktiekapital med op til nominelt 

22.143, samt til ad en eller flere omgange at foretage den dertilhørende kontante forhøjelse 

af selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK 22.143 (som eventuelt tilpasset som følge 

af ændringer i selskabets kapitalstruktur som bestemt i vilkårene i udstedte warrants). […]” 

 

Breatheology/Stig Severinsen blev informeret herom af bestyrelsesmedlem, Jens Ørnbo, ved den 

som bilag 35 fremlagte SMS-korrespondance, konkret SMS af den 22. november 2020:  

 

”Såfremt du ikke skulle have hørt det så havde vi ekstraordinær generalforsamling i fredags 

hvor warrant programmet blev enstemmigt vedtaget. Så velkommen i klubben […]”  

 

Dermed var alle forudsætninger og målsætninger for warrantprogrammets gennemførsel og tildelin-

gen af til 2,5% af aktiekapitalen til Breatheology/Stig Severinsen opfyldt. 

 

Airofits ophævelse af samarbejdet og Breatheologys/Stig Severinsens påkrav 

 

Airofits advokat og bestyrelsesmedlem Kim Håkonsson fremsendte den 15. februar 2021 den som 

bilag 41 fremlagte ophævelsesskrivelse til Breatheology/Stig Severinsen, hvori det fremgår, at Airo-

fit har set sig nødsaget til at afbryde samarbejdet med Breatheology/Stig Severinsen som følge af, 

at Stig Severinsen på sin private profil på et socialt medie udtalte kritik angående myndighedernes 

håndtering af den nuværende Covid-19 krise, skulle kunne vurderes som værende uforenelige med 

Airofits værdier. 

 

Samtidigt blev det i ophævelsesskrivelsen anerkendt, at Breatheology/Stig Severinsen var berettiget 

til vederlæggelse for det omfattende arbejde, som Breatheology/Stig Severinsen havde udført, idet 

det i ophævelsesskrivelsen blev bekræftet, ”at der er indgået aftale om vederlæggelse for din bi-

stand”, og at denne er ”baseret på gennemførelsen af en række opgaver og opnåelse af resultater,” 

ligesom det blev bekræftet, at der til Stig Severinsen/Breatheology skal ske konkret ”vederlæggelse 

for allerede udført promovering af Airofit og Airofits produkter.” 

 

Breatheology/Stig Severinsen har som oplyst leveret en større indsats og et større stykke arbejde 

end oprindeligt forudsat og aftalt, hvilket Airofit anerkendelse af, at der skal ske ”vederlæggelse for 

allerede udført promovering af Airofit og Airofits produkter” også er udtryk for. 
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I forlængelse af ovenstående bemærkes det, at Stig Severinsen, i henhold til sine grundlæggende 

rettigheder, har udtrykt kritik af håndteringen af Corona-krisen via sin personlige Facebook-profil, 

første gang ved Facebook-opslag den 7. september 2020, hvor Stig Severinsen henviste til ”Circus 

Corona”.  

 

Stig Severinsen udtrykte yderligere kritik på sin personlige Facebook-profil den 2. november 2020 

og den 11. november 2020.  

 

Det bemærkes, at Airofit var bekendt med ovenstående opslag, allerede straks da de blev delt, 

eftersom Airofit har bekræftet løbende at have fulgt med på Stig Severinsens Facebook-profil.  

 

Dette fremgår således af den som bilag 35 fremlagte SMS-korrespondance, mere konkret besked af 

den 3. december 2020 fra bestyrelsesmedlem Jens Ørnbo til Stig Severinsen, hvor Stig Severinsen 

blev bedt om at tagge Airofit på sine Facebook-opslag:  

 

”Hej Stig, håber alt vel med dit rekord forsøg. Husk gerne Airofit i denne forbindelse. Gerne 

også tagge Airofit på Facebook. Giv gerne melding da du bliver fulgt fra kontoret og de undre 

sig lidt. Vil bare informere dig […]” 

 

Uagtet Airofit således allerede den 2. november 2020 og den 11. november 2020 var bekendt med 

Stig Severinsens kritik på sin personlige Facebook-profil, gav kritikken ikke anledning til nogen re-

aktion fra Airofit.  

 

Tværtimod udtrykte Airofit fuld opbakning til Breatheology/Stig Severinsen ved netop enstemmigt 

at godkende warrantprogrammet den 20. november 2020 og ved herefter at byde Breatheology/Stig 

Severinsen velkommen i aktionærklubben.  

 

Som bilag 42 fremlægges påkravsskrivelse af den 4. marts 2021 fremsendt af undertegnede til 

Airofits advokat, Kim Håkonsson, i hvilken forbindelse der blev fremsat påkrav om Airofits opfyldelse 

af sine forpligtelser over for Breatheology/Stig Severinsen i henhold til indgået Letter of Intent, 

herunder ved at udstede 22.143 A-warrants til Breatheology.  

 

Det blev også gjort gældende, at Stig Severinsen er berettiget til at besidde en post i Airofit A/S’ 

advisory board.  

 

Samtidigt blev det fremhævet, at Airofits ophævelse af samarbejdet har været uberettiget.  
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I samme moment blev Airofit anmodet om at fremsende sit værdisæt, idet Breatheology/Stig Seve-

rinsen ikke har modtaget dette tidligere.  

 

Airofit er ikke vendt tilbage inden for de fastsatte frister, ligesom Airofit ikke har fremsendt noget 

værdisæt.  

 

Airofit opfordres (4) til at fremlægge Airofits værdisæt, såfremt det vitterligt eksisterer.  

 

Såfremt Airofit besidder et værdisæt opfodres Airofit (5) til at fremlægge dokumentation for tids-

punktet for dets vedtagelse.  

 

Airofit opfodres (6) til at fremlægge dokumentation for udleveringen af Airofits værdisæt til Bre-

atheology/Stig Severinsen, såfremt Airofit måtte gøre gældende, at Airofits eventuelle værdisæt 

skulle være blevet udleveret til Breatheology/Stig Severinsen. 

 

Airofits misbrug af Breatheologys/Stig Severinsens immaterielle rettigheder og image rettigheder 

 

Breatheology/Stig Severinsen har aldrig givet Airofit noget generelt samtykke til at udnytte Bre-

atheologys/Stig Severinsens immaterielle rettigheder og image rettigheder. 

 

Det fremgår således eksempelvis ikke af det som bilag 33 fremlagte Letter of Intent, at Airofit skulle 

være berettiget til at udnytte Breatheologys/Stig Severinsens immaterielle rettigheder samt image 

rettigheder. 

 

I perioden 23. november 2019 til 31. maj 2020 har Breatheology/Stig Severinsen i en række tilfælde 

givet Airofit en konkret og begrænset tilladelse til en sådan udnyttelse, nemlig primært hvor Bre-

atheology/Stig Severinsen selv medvirkede til udnyttelsen, herunder eksempelvis ved fremstilling 

og medvirken i markedsføring. 

 

Det samme gælder i et vist omfang fsva. perioden fra den 1. juni 2020 og frem til den 15. februar 

2021, hvor Airofit ophævede samarbejdet, dog i betydeligt mindre omfang. 

 

Men noget generelt samtykke er aldrig givet for så vidt angår de nævnte perioder.  
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Hertil kommer, at der under alle omstændigheder ikke er givet nogen form tilladelse til udnyttelse 

af nogen immaterielle rettigheder og image rettigheder tilhørende Breatheology/Stig Severinsen si-

den 15. februar 2021, ej heller konkret. 

 

Ikke desto mindre har Breatheologys/Stig Severinsen konstateret, at Airofit (i) i perioden fra den 

23. november 2019 til den 31. maj 2020, (ii) i perioden fra den 1. juni 2020 til den 15. februar 2021 

samt (iii) i perioden fra den 16. februar 2021 og frem til nu har udnyttet og fortsat udnytter Bre-

atheologys/Stig Severinsens immaterielle rettigheder og immaterielle rettigheder uden samtykke. 

 

Som eksempel på Airofits egenhændige udnyttelse af Breatheologys/Stig Severinsens immaterielle 

rettigheder samt image rettigheder i perioden fra den 1. juni 2020 til den 15. februar 2021 (ii) 

fremlægges som bilag 43 et uddrag fra Airofits Facebookprofil dateret 23. december 2020, hvormed 

Airofit omtaler ”[o]ne of our ambassadors, Stig Severisen” og samtidig viser et billede af Stig Seve-

rinsen.   

 

Dette havde Breatheology/Stig Severinsen ikke konkret givet tilladelse til. 

 

Som eksempel på Airofits udnyttelse af Breatheologys/Stig Severinsens immaterielle rettigheder 

samt image rettigheder i perioden fra den 16. februar 2021 og frem til nu (iii) fremlægges som bilag 

44 et skærmprint fra Airofits hjemmeside af 14. april 2021, der dokumenterer brug af varemærket 

BREATHEOLOGY (ord) samt Stig Severinsens navn og billede.  

 

Endvidere fremlægges som bilag 45 et skærmprint fra Facebook af 25. marts 2021 udvisende Airo-

fits svar på et spørgsmål til en Airofit annonce, hvormed Airofit henviser til ”experts like Stig Seve-

rinsen”.  

 

Det understreges i den forbindelse, at annoncen i skrivende stund er set mere end 378.000 gange, 

jf. udskrift af 25. marts 2021 fremlagt som bilag 46.  

 

Det kan således konstateres, at Airofit har misbrugt og fortsætter med at misbruge Breatheolo-

gys/Stig Severinsens immaterielle rettigheder samt image rettigheder - selv efter Airofits uberetti-

gede ophævelse og selv efter at Airofit har påstået ikke at ville associeres med Breatheologys eller 

Stig Severinsen af værdimæssige grunde. 

 

Dette er særligt problematisk, idet Breatheology/Stig Severinsen har konstateret, at Airofits mar-

kedsføring på en række punkter er på kant med loven og således har set sig nødsaget til at indgive 
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en klage over Airofit til Forbrugerombudsmanden, jf. bilag 47, for at værne om sit navn og billede 

samt sine immaterielle rettigheder, mens krænkelserne pågår. 

 

Ikke alene er der altså tale om uretmæssig udnyttelse af Breatheologys/Stig Severinsens immateri-

elle rettigheder samt image rettigheder; der er også tale om, at Airofit volder uoprettelig skade på 

det særpræg og det renommé, der tilkommer Breatheologys/Stig Severinsens immaterielle rettighe-

der samt image rettigheder, hvilket er en skærpende omstændighed.  

 

Airofit opfordres (7) til at fremlægge dokumentation for følgende:  

 

- Enhver form for udnyttelse af Breatheologys/Stig Severinsens immaterielle rettigheder samt 

image rettigheder, som Breatheology/Stig Severinsen ikke konkret har givet samtykke til, i 

perioden fra den 23. november 2019 til den 31. maj 2020, herunder via egen hjemmeside 

og sociale medier.  

 

- Enhver form for udnyttelse af Breatheologys/Stig Severinsens immaterielle rettigheder samt 

image rettigheder, som Breatheology/Stig Severinsen ikke konkret har givet samtykke til, i 

perioden fra den 1. juni 2020 til den 15. februar 2021, herunder via egen hjemmeside og 

sociale medier. 

 

- Enhver form for udnyttelse af Breatheologys/Stig Severinsens immaterielle rettigheder samt 

image rettigheder i perioden fra den 16. februar 2021 og frem til nu, herunder via egen 

hjemmeside og sociale medier. 

 

Det gælder i relation til ovennævnte, at dokumentationen skal omfatte (i) dokumentation for den 

konkrete udnyttelse, herunder fx den konkrete brug af fx Stig Severinsens navn og billede samt 

varemærket BREATHEOLOGY (ord), samt (ii) dokumentation for omfanget og intensiteten af udnyt-

telsen, herunder eksempelvis – for så vidt angår udnyttelse via Facebook og andre sociale medier – 

antal visninger, kommentarer, delinger, m.v. 

 

Airofit opfordres (8) derudover til at fremlægge revisorattesteret dokumentation for Airofits sam-

lede omsætning samt fortjeneste i følgende perioder:  

 

- Perioden fra den 23. november 2019 til den 31. maj 2020.  

- Perioden fra den 1. juni 2020 til den 15. februar 2021. 

- Perioden fra den 16. februar 2021 og frem til d.d. 
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Når opfordringerne er imødekommet, vil Breatheology/Stig Severinsen nærmere beregne sit krav i 

anledning af den uretmæssige udnyttelse samt forhøje påstand 3 tilsvarende, jf. nærmere herom 

nedenfor. 

 

3. ANBRINGENDER 

 

Til støtte for den nedlagte principale Påstand 1 gøres det gældende, at der i november 2019 

mellem parterne blev indgået et samarbejde, hvorefter Breatheology/Stig Severinsen skulle promo-

vere Airofit med henblik på salg af Airofits produkt, og at Breatheology/Stig Severinsen blev lovet 

en konkret og skriftlig aftale herpå.  

 

Den skriftlige aftale blev indgået den 11. april 2020 i form at Letter of Intent konciperet af Airofit, 

jf. bilag 33, i hvilken forbindelse Airofit A/S forpligtede sig til at sikre, at Breatheology/Stig Severin-

sen 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 generalfor-

samlingen i Airofit A/S var forudsat at finde sted.  

 

Det gøres dernæst gældende, at Breatheology/Stig Severinsen i perioden 23. november 2019 frem 

til 31. maj 2020 uden afventen og på professionel vis investerede væsentlige ressourcer i promove-

ringen af Airofit og Airofit-enheden, og at det af Breatheology/Stig Severinsen udførte arbejde blev 

udført til Airofits overordentlige tilfredshed og med væsentlige og konkrete resultater til følge. 

 

Det gøres desuden gældende, at Airofits vedtagelse af warrantprogrammet den 20. november 2020 

i Breatheologys/Stig Severinsens favør netop udgør beviset for, at det af Breatheology/Stig Seve-

rinsen udførte arbejde blev udført til Airofits overordentlige tilfredshed og med væsentligt salg og 

konkrete resultater til følge.  

 

Dertil kommer, at Breatheology/Stig Severinsen fortsatte med promoveringen og positioneringen af 

Airofit, herunder med henblik på at sikre salg af Airofit-enheden, selv efter den 31. maj 2020, til 

Airofits store tilfredshed.  

 

Det bemærkes i den forbindelse, at Airofit selv frem til d.d. fortsat nyder godt af det af Breatheo-

logy/Stig Severinsen udførte arbejde, og at Airofit endda aktivt og uberettiget fortsat anvender Bre-

atheologys/Stig Severinsens varemærke med henblik på promovering og salg af Airofit-enheden.  
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Der kan således ingen tvivl være om, at Breatheologys/Stig Severinsens væsentlige værdi for Airofit, 

og at Breatheology/Stig Severinsen har bidraget med væsentlig salg af Airofit-enheden i den rele-

vante periode.  

 

Som det fremgår af Letter of Intent var det afgørende ”KPI”, det vil sige ”Key Performance Indicator”, 

netop salget af Airofit-enheder, og det pågældende KPI er uomtvisteligt opfyldt.  

 

Det gøres derfor gældende, at Breatheology/Stig Severinsen har opfyldt sin del af aftalen, jf. bilag 

33, og at Airofit A/S derfor er forpligtet til at udstede A-warrants, der hver skal give ret til at tegne 

en A-aktie á nominelt DKK 1,00 i Airofit A/S til kurs 100 til Breatheology Limited, alternativt til Stig 

Severinsen, jf. punkt 3.8 i vedtægterne for Airofit A/S af 20. november 2020, således at Breatheology 

Limited, alternativt Stig Severinsen, ved udnyttelsen af de pågældende A-warrants opnår A-aktier 

svarende til 2,5 % af den samlede aktiekapital i Airofit A/S.   

 

Det bestrides, for god ordens skyld, at Airofit har haft grund til at bringe samarbejdet til ophør den 

15. februar 2021, jf. bilag 41.   

 

For det første kan Stig Severinsens private indlæg på sociale medier på ingen måde relatere sig til 

Airofit, al den stund Stig Severinsens private Facebook-profil ikke er forbundet med Airofit.  

 

Dertil kommer, at Stig Severinsens private indlæg heller ikke konkret vedrørte Airofit, 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, som det gøres gældende ikke eksisterer, og som Stig Severinsen aldrig har modtaget.  

 

Ophævelsen af samarbejdet med Breatheology/Stig Severinsen 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 ikke så sent som den 15. 

februar 2021 kunnet have støttet ret derpå, idet indsigelsen ville have været fortabt grundet passi-

vitet.  
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Baggrunden herfor er, at Airofit har været bekendt med indlæggene siden oktober/november 2020, 

hvor de blev slået op, og at Airofit i samme periode har tilkendegivet, at Airofit holdt øje med Stig 

Severinsens Facebook-profil fra Airofits kontor.  

 

Såfremt Stig Severinsens private indlæg på sociale medier vitterligt skulle have været hæveberetti-

get, ville Airofit naturligvis have afbrudt samarbejdet straks i november 2020, og under alle om-

stændigheder længe før den 15. februar 2021. 

 

Dertil kommer, at kapitalejerne i Airofit, velvidende om Stig Severinsens private indlæg, den 20. 

november 2020 valgte enstemmigt at vedtage warrantprogrammet i Breatheologys/Stig Severinsens 

favør. 

 

Stig Severinsens private indlæg på sociale medier i november 2020 kan under ingen omstændigheder 

ændre ved, at Breatheology/Stig Severinsen på tidspunktet for indlæggene allerede havde opfyldt 

sin del af Letter of Intent, og at Breatheology/Stig Severinsen derfor er fuldt ud berettiget til 2,5% 

af aktiekapitalen i Airofit, hvilket også understøttes af, at warrantprogrammet i Breatheologys/Stig 

Severinsens favør blev godkendt den 20. november 2020.  

 

Således kan det konkluderes, at selv såfremt Airofit skulle have været berettiget til at bringe sam-

arbejdet til ophør den 15. februar 2021, kan et sådant ophør på ingen måde frigøre Airofit fra sin 

forpligtelse i henhold til Letter of Intent til at sikre, at Breatheology/Stig Severinsen straks opnår A-

aktier svarende til 2,5 % af den samlede aktiekapital i Airofit A/S.   

 

For det tilfælde, at Retten måtte finde, uagtet det vedtagne warrantprogram stilet netop Breatheo-

logy/Stig Severinsen, at Airofit ikke kan forpligtes til at udstede A-warrants til af Breatheology/Stig 

Severinsen som påstået, gøres det til støtte for den nedlagte subsidiære Påstand 1  gældende, at 

Airofit i så fald skal tilpligtes at betale Breatheology/Stig Severinsen et beløb svarende til værdien 

af 2,5% af den samlede aktiekapital i Airofit A/S, dog minimum DKK 2.125.041, idet parterne har 

aftalt, at såfremt Breatheology/Stig Severinsen ikke kunne opnå 2,5 af aktiekapitalen i Airofit,  skulle 

Breatheology/Stig Severinsen i stedet kompenseres ”accordingly” – tilsvarende – det vil sige med 

en kontant betaling på baggrund af Airofit A/S’ markedsværdi til erstatning for den manglende op-

nåelse af aktiekapitalen på 2,5% i Airofit A/S. 

 

Værdien af kapitalandelene vil blive opgjort gennem syn og skøn, hvorefter den nedlagte subsidiære 

Påstand 1 vil blive ændret til en endelig betalingspåstand.  
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Det bemærkes i den forbindelse, at Airofit i marts og april 2020 selv har tilkendegivet, at 2,5% af 

aktierne i Airofit som minimum svarer til en værdi på DKK 1.125.000. Som anført i CVR-udskriften 

for Airofit, jf. bilag 9, blev der den 20. november 2020 tillige besluttet at gennemføre en kapitalfor-

højelse, hvorved DKK 18.076,00 blev indbetalt kontant til kurs 11.064,39. Kapitalen udgjorde her-

efter DKK 768.315,00, med den konsekvens, at Airofit selv har ment, at 2,5% af aktierne i Airofit i 

november 2020 som minimum svarede til en værdi på DKK 2.125.041 (= (18.075 x 11.064 : 100) : 

(18.076 : 768.315 x 100 x 2,5).  

 

Til støtte for den nedlagte mest subsidiære Påstand 1 gøres det gældende, at Breatheology/Stig 

Severinsen i perioden 23. november 2019 til den 31. maj 2020 har udført et omfattende arbejde for 

Airofit ved at promovere og positionere Airofit, herunder med henblik på at sikre salg af Airofit-

enheden, hvilket arbejde og promovering Breatheology/Stig Severinsen udførte til Airofits store til-

fredshed.  

 

Airofit A/S skal derfor tilpligtes at betale Breatheology, alternativt Stig Severinsen, for det af Bre-

atheology og Stig Severinsen udførte arbejde og promovering for Airofit i perioden 23. november 

2019 til den 31. maj 2020, med tillæg af sædvanlig procesrente fra nærværende sags anlæg og til 

betaling sker. 

 

Værdien af det af Breatheology/Stig Severinsen udførte arbejde og promovering af Airofit i perioden 

23. november 2019 til den 31. maj 2020 vil blive opgjort gennem syn og skøn, hvorefter den mest 

subsidiære Påstand 1 vil blive ændret til en konkret betalingspåstand.  

 

 

* * * 

 

Til støtte for den nedlagte Påstand 2 gøres det gældende, at Breatheology/Stig Severinsen har 

udført et omfattende arbejde for Airofit ved fortsat at promovere og positionere Airofit, herunder 

med henblik på at sikre salg af Airofit-enheden, selv efter den 31. maj 2020, hvilket arbejdet og 

promovering Breatheology/Stig Severinsen udførte til Airofits store tilfredshed.  

 

Det omfattende arbejde og promovering af Airofit udført af Breatheology/Stig Severinsen selv efter 

den 31. maj 2020, til trods for at Breatheology/Stig Severinsen ikke havde modtaget sine kapital-

andele, og for en periode hvor Breatheology/Stig Severinsen uomtvisteligt ikke længere var forpligtet 

til at udføre yderligere arbejde for Airofit, ses tydeligt i salgstallene fra Airofit, jf. bilag 21. 
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Airofit A/S skal derfor tilpligtes at betale Breatheology, alternativt Stig Severinsen, for det af Bre-

atheology og Stig Severinsen udførte arbejde og promovering i perioden 1. juni 2020 til den 15. 

februar 2021, med tillæg af sædvanlig procesrente fra nærværende sags anlæg og til betaling sker. 

 

Værdien af det af Breatheology/Stig Severinsen udførte arbejde og promovering af Airofit efter den 

31. maj 2020 vil blive opgjort gennem syn og skøn, hvorefter Påstand 2 vil blive ændret til en konkret 

betalingspåstand. 

 

* * * 

 

Til støtte for den nedlagte Påstand 3 gøres følgende gældende:  

 

Breatheologys/Stig Severinsens immaterielle rettigheder og image rettigheder nyder beskyttelse ef-

ter markedsføringsloven, varemærkeloven samt almindelige retsgrundsætninger, hvorved Breatheo-

logy/Stig Severinsen bl.a. kan forbyde andre at udnytte Breatheologys/Stig Severinsens immaterielle 

rettigheder og image rettigheder.  

 

For så vidt angår ordmærket BREATHEOLOGY følger dette af varemærkeloves § 4, mens det for så 

vidt angår Stig Severinsens navn og billeder følger af markedsføringslovens § 3 samt almindelige 

retsgrundsætninger, jf. fx U 1965.126 H (Buster Larsen).  

 

Det kræver således udtrykkeligt samtykke at udnytte de nævnte rettigheder, jf. specialitetsgrund-

sætningen i ophavsretslovens § 53, stk. 3, der ligeledes finder anvendelse inden for andre immate-

rialretlige og markedsføringsretlige discipliner.  

 

Airofit har udnyttet Breatheology/Stig Severinsen immaterielle rettigheder og image rettigheder 

uden samtykke.  

 

I perioden fra den 23. november 2019 til den 15. februar 2021 gælder det for alle de tilfælde, hvor 

der ikke konkret blev givet samtykke til udnyttelsen. 

 

For så vidt angår perioden fra og med den 16. februar 2021 gælder det enhver form for udnyttelse 

af Breatheologys/Stig Severinsens immaterielle rettigheder og image rettigheder.  
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Ud over at Breatheology/Stig Severinsen kan forbyde brugen, jf. bl.a. markedsføringslovens § 24, 

stk. 1, er Breatheologys/Stig Severinsen berettiget til vederlag og erstatning, jf. bl.a. varemærke-

lovens § 43, stk. 1, samt markedsføringslovens § 24, stk. 2 og 3.  

 

Når opfordringerne er imødekommet, vil Breatheology/Stig Severinsen nærmere beregne sit veder-

lags- og erstatningskrav i anledning af den uretmæssige udnyttelse samt forhøje påstand 3 tilsva-

rende. 

 

4. SAGENS BEHANDLING 

 

Sagen er anlagt ved Københavns Byret, der er sagsøgtes hjemting, jf. Retsplejelovens § 235, stk. 

2.  

 

I medfør af retsplejelovens § 348, stk. 2, nr. 6, jf. § 12, stk. 3 og §§ 20, 226, 227 og 353 foreslår 

sagsøger, at denne sag behandles ved byretten af 1 dommer uden medvirken af sagkyndige. Såfremt 

retten skønner, at der er behov for et forberedende møde, foreslår sagsøger, at der på dette forbe-

redende møde drøftes: parternes stilling til sagens faktiske og retlige omstændigheder, tilrettelæg-

gelse af og tidsrammerne for en eventuel yderligere forberedelse, tidspunktet for forberedelsens 

slutning og tidspunktet for hovedforhandlingen. 

 

5. PROCESSUELLE MEDDELELSER 

 

Processuelle meddelelser til sagsøger kan fremsendes til advokat Sebastian Lysholm Nielsen, Lund-

grens Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 12, 4. sal, 2900 Hellerup under henvisning til j.nr. 

70863. 

  

6. MOMSREGISTRERING 

 

Med hensyn til sagsomkostningerne skal det bemærkes, at sagsøger ikke er momsregistreret.  
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7. DOKUMENTER 

 

Følgende dokumenter påberåbes af sagsøger: 

 

Bilag 1:  Breatheology Limited stiftelsesdokument 

Bilag 2:  Udskrift fra Wikipedia  

Bilag 3:  Udskrift fra Breatheology about Stig Severinsen  

Bilag 4: Udskrift fra AIDA rankings 

Bilag 5:  Udskrift fra Guiness World Records 

Bilag 6:  Udskrift fra Sportalsub.net 

Bilag 7:  Udskrift fra Breatheologys hjemmeside 

Bilag 8:  Udskrift fra Breatheologys hjemmeside 

Bilag 9:  Airofit A/S CVR-udskrift 

Bilag 10:  Skærmprint fra Airofit.com af 13. april 2021 vedr. Airofit PRO 

Bilag 11:  Skærmprint fra Airofit.com af 13. april 2021 vedr. Airofit BASIC 

Bilag 12:  E-mail af den 24. september 2019 fra Jacob Mathiesen til Stig Severinsen 

Bilag 13:  E-mail af den 14. oktober 2019 fra Jacob Mathiesen til Christian Tullberg Poulsen 

Bilag 14:  E-mail af den 2. januar 2020 fra Jacob Mathiesen til Stig Severinsen 

Bilag 15:  E-mail af den 4. januar 2020 fra Jacob Mathiesen til Stig Severinsen.  

Bilag 16:  Skærmprint fra BOOT Düsseldorfs hjemmeside om Breatheology Limited.  

Bilag 17:  E-mailkorrespondance af 6. - 7. januar 2020 mellem Jacob Mathiesen og Christian Tull-

berg Poulsen.  

Bilag 18:  E-mail af den 22. januar 2020 fra Claus Peter Jakobsen til Stig Severinsen.  

Bilag 19:  E-mail af den 4. marts 2020 fra Christian Tullberg Poulsen til Jacob Mathiesen vedr. ju-

stering af LOI.  

Bilag 20:  E-mail af den 4. marts 2020 fra Christian Tullberg Poulsen til Jacob Mathiesen vedr. af-

talevilkår.  

Bilag 21:  Oversigt over salg af Airofit-enheder gennemført via Breatheology/Stig Severinsen 

Bilag 22:  E-mail af den 7. marts 2020 fra Jacob Mathiesen til Airofit A/S.  

Bilag 23:  Reklame for Kanal 5-programmet, ”Klædt af mod toppen med familien Wozniacki” 

Bilag 24:  E-mails af den 7. – 9. marts 2020 fra henholdsvis Christian Tullberg Poulsen og Claus 

Peter Jakobsen til Jacob Mathiesen. 

Bilag 25:  E-mail af den 7. marts 2020 fra Jens Ørnbo til Jacob Mathiesen 

Bilag 26:  Donation/Faktura af den 29. april 2020 udstedt af Airofit A/S til Breatheology 
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Bilag 27: E-mailkorrespondance af 21. – 29. april 2020 mellem Christian Tullberg Poulsen og 

Claus Peter Jakobsen, inklusiv vedhæftede filer.  

Bilag 28:  e-Bog: ”Breatheology: The Art of Conscious Breathing”, sider 1-18 og 295-300.  

Bilag 29:  E-mail af den 20. marts fra Christian Tullberg Poulsen til Stig Severinsen.  

Bilag 30:  E-mail af den 25. marts fra Christian Tullberg Poulsen til Stig Severinsen.  

Bilag 31:  Pressemeddelse af 28. marts 2020 fra Airofit A/S og Breatheology på dansk og engelsk.  

Bilag 32:  E-mail af den 22. april 2020 fra Christian Tullberg Poulsen til Stig Severinsen 

Bilag 33:  Letter of Intent indgået mellem Airofit A/S og Breatheology/Stig Severinsen den 11. 

april 2020.  

Bilag 34:  SMS-korrespondance mellem Stig Severinsen og Claus Peter Jakobsen.  

Bilag 35:  SMS-korrespondance mellem Stig Severinsen og Jens Ørnbo. 

Bilag 36:  Google Ads  

Bilag 37:  Facebook Ads  

Bilag 38:  E-mail af den 27. april 2020 fra Claus Peter Jakobsen til Breatheology.  

Bilag 39:  Generalforsamlingsprotokollat for ekstraordinær generalforsamling afholdt den 20. no-

vember 2020.  

Bilag 40:  Vedtægter for Airofit A/S2 

Bilag 41:  Ophævelsesskrivelse af den 15. februar 2021 fra Airofit A/S’ advokat Kim Håkonsson til 

Breatheology/Stig Severinsen 

Bilag 42:  Påkravsskrivelse af den 4. marts 2021 fra Breatheology’s advokat Sebastian Lysholm 

Nielsen til Airofit A/S’ advokat Kim Håkonsson. 

Bilag 43:  Eksempel på Facebook-reklame for Airofit af 23. december 2020 

Bilag 44:  Udskrift fra Breatheologys hjemmeside af 14. april 2021 

Bilag 45:  Udskrift af kommentarfeltet på Facebook-reklame for Airofit af 25. marts 2021 

Bilag 46:  Facebook-reklame for Airofit.  

Bilag 47:  Skrivelse til Forbrugerombudsmanden af 15. april 2021 
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8. BEVISFØRELSE 

 

Partsforklaring ved Stig Severinsen.  

 

Gennemførelse af syn og skøn.  

 

Der tages forbehold for at ændre de nedlagte påstande, herunder at konvertere anerkendelsespå-

stande til betalingspåstande, og de til støtte herfor fremsatte anbringender, ligesom retten til at 

supplere bevisførelsen forbeholdes.  

 

 

Lundgrens Advokatpartnerselskab 

 

Sebastian Lysholm Nielsen 

Advokat 


