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Meddelelse
af 3. januar 2022

Fra Rasmus Hoffery Nielsen
Til Retten

Provokationer

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

Med henvisning til retsbog af 15. december 2021 kan det oplyses, at sagsøgte ikke agter 
at opfylde sagsøgers provokationer til brug for syn og skøn vedrørende selskabets værdi 
pr. 15. februar 2021.

Provokationerne retter sig mod oplysninger, som er forretningshemmeligheder og ikke 
offentligt tilgængelige. Sagsøger og dennes ejer Stig Severinsen har hidtil ført retssagen 
"offentligt" ved løbende at offentliggøre oplysninger på denne hjemmeside, samt via 
forskellige sociale medier. Sagsøgte har ikke en interesse i at fortrolige oplysninger om 
selskabet på denne måde deles, hvilket er særdeles skadeligt for selskabet. 

I forhold til selve værdiansættelsen af sagsøgte kan det oplyses, at en ny investor den 20. 
november 2020 tegnede for nominelt kr. 18.076,- aktier til kurs 11.064,39. Kapitalen var 
herefter nominelt kr. 768.315,-.

Dette giver en værdiansættelse af selskabet pr. 20. november 2020 på 85 mio. kr., ganske 
kort tid før måletidspunktet i skønstemaet. Denne værdiansættelse vil næsten (bortset fra 
det forhold, at en udstedelse af aktier til sagsøger vil udvande aktiekapitalen og dermed 
formindske værdien pr. aktie) svare til den værdi, som sagsøger har opgjort i sin påstand 1 
(subsidiært), dvs. DKK 2.125.041,-.

Med henblik på at spare omkostninger og tid ved syn og skønnet vil sagsøgte derfor 
tilbyde - forudsat at syn og skønnet vedrørende værdiansættelsen af sagsøgte 
tilbagekaldes - at parterne enes om at fiksere værdien i sagsøgers påstand 1 (subsidiært) 
til DKK 2.125.041,-.

Såfremt syn og skønnet måtte ønskes gennemført af sagsøger, er sagsøgtes tilbud 
bortfaldet. 
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Måtte skønsmandens værdiansættelse herefter falde ud til samme værdi, som anført 
ovenfor eller lavere, gøres det gældende, at sagsøger - uanset sagens udfald - må bære 
de ganske betragtelige omkostninger ved det regnskabsmæssige syn og skøn. 

Med venlig hilsen

Rasmus Hoffery Nielsen

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


