
1

Meddelelse
af 10. september 2021

Fra Rasmus Hoffery Nielsen
Til Retten

Sagsøgers spørgsmål, anmodning om fristforlængelse samt anmodning om 
afgørelse vedrørende sagsomkostninger

Sagsnummer BS-14788/2021-KBH, Breatheology Limited mod Airofit A/S

Det kan oplyses, at sagsøgte har indsigelser mod sagsøgers spørgsmål i skønsteamet om 
værdiansættelse af anparter.

Spørgsmålet forudsætter, at skønsmanden skal udføre et vilkårligt antal teoretiske 
værdiansættelser ud fra flere metoder, og herefter vælge den metode, som giver den 
højeste værdi, uanset om skønsmanden måtte anse denne metode for mindre egnet.

Det er ikke tilladeligt på denne måde, at "tvinge" skønsmandens hånd. Der protesteres 
således mod spørgsmålet i den foreliggende form. 

I forhold til spørgetemaet omkring "værdiansættelse af arbejde", synes spørgsmålet for 
upræcist til at kunne danne grundlag for en besvarelse. Herudover protesteres der mod, at 
skønsmanden bringes i forslag af Foreningen for Dansk Markedsføring, som jeg forstår er 
klient hos sagsøgers advokats kontor, og derfor ikke in casu kan anses for et uvildigt 
organ.

Det er muligt, at spørgsmålet står mere klart, når min klient og jeg har fået lejlighed til at 
gennemgå sagsøgers processkrift 1 af 3. september 2021 med tilhørende bilag 48-110.

Det kan allerede forudses, at processkrift 1 vil give anledning til supplerende spørgsmål og 
formentlig fremlæggelse af en række yderligere bilag. Henset til omfanget af processkrift 1 
med bilag 48-110, anmoder jeg om, at fristen for sagsøgtes processkrift udsættes med 
minimum 2 uger.

Endelig gentager jeg min anmodning om, at sagsøgte tilkendes sagsomkostninger i sagen, 
som Stig Severinsen havde anlagt mod sagsøgte. Stig Severinsen er "udtrådt" af sagen, 
hvilket indebærer, at denne del af sagen er hævet af Stig Severinsen. 
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Som følge heraf skal min klient tilkendes sagsomkostninger, hvilket retten bedes træffe 
afgørelse om.

Med venlig hilsen

Rasmus Hoffery Nielsen

Meddelelsen indeholder særlige spørgsmål, som retten skal tage stilling til under sagens 
forberedelse: Ja


