Meddelelse
af 16. september 2021

Fra Pernille Hellesøe
Til Retten
Meddelelse fra sagsøger
Sagsnummer BS-14788/2021-KBH, Breatheology Limited mod Airofit A/S
I forlængelsen af sagsøgtes meddelelse af 10. september 2021 skal det indledningsvist
afvises, i relation til skønstemaet angående værdiansættelse af anparter, ”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” idet der i spørgsmålet eksplicit
er anført, at skønsmanden skal anvende ”den relevante værdiopgørelsesmodel, som
Skønsmanden VURDERER at ville medføre den højeste værdiansættelse”.
Skønsmanden er således fri til at anvende den metode han skønner kan give den højeste
værdiansættelsen, og spørgsmålet skal tillades, da spørgsmålet netop giver skønsmanden
den størst mulige frihed til at skønne den relevante værdi.
Det afvises, at spørgsmålet omkring "værdiansættelse af arbejde" skulle være upræcist –
såfremt det i øvrigt måtte være tilfældet tilkommer det skønsmanden at redegøre herfor. I
øvrigt giver spørgsmålet skønsmanden den størst mulige frihed til at skønne den relevante
værdi.
Dansk Markedsføring må fortsat anses for kompetent og uvildig, da Lundgrens i dag alene
bistår foreningen i relation til den telefonhotline, der udbydes til foreningens medlemmer,
og sagsøgte ses da heller ikke at have foreslået et alternativt organ.
Sagsøger foreslår således at der nu rettes henvendelse til foreningerne Danske Revisorer
og Dansk Markedsføring med henblik på at få stillet skønsmænd i forslag, således at syn
og skøn ikke forhales. Det skal ikke komme sagsøger til skade, at sagsøgte gentagne
gange under sagens forberedelse har anmodet om udsættelser, som sagsøger i øvrigt har
protesteret imod.
Det afvises, at sagsøgte skal tilkendes sagsomkostninger i sagen. Der henvises i den
forbindelse til redegørelsen herfor i replikken under punkt 2.1, med den konsekvens, at det
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reelt er sagsøger der bør tilkendes omkostninger. Subsidiært gøres det gældende, at
omkostningsspørgsmålet skal behandles i forbindelse med domsafsigelsen.
Med venlig hilsen
Sebastian Lysholm Nielsen
Advokat
Meddelelsen indeholder særlige spørgsmål, som retten skal tage stilling til under sagens
forberedelse: Ja
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