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Jeg vil indledningsvist ønske jer tillykke med afstemningen i Folketinget.
Hvis vi havde indledt et positivt samarbejde tidligere - nogle år tidligere - kunne Laser-

disken måske have fortsat baseret på FDVs udgivelser, men som situationen er lige nu, har jeg
valgt at lukke forretningerne - i første omgang og så hurtigt som muligt i Århus og København.

En afslutning på stridighederne:

Min opfattelse er som bekendt, at direktivet i dens importbegrænsende betydning er ugyldig, og
at jeg kunne vælge at ignorere loven som ugyldig og få udsat et evt. krav om fogedforbud, indtil
EF-domstolen har afgjort spørgsmålet.

Men jeg vil hellere bilægge striden med FDV, hvis vi kan blive enige om det.
Jeg foreslår følgende og spørger samtidig, om det er acceptabelt for FDV.

1: Normal handel i Laserdisken til og med næste uge

Vi handler normalt i næste uge og modtager bestilte varer, som på nuværende tidspunkt allerede
er bestilt og afsendt fra udenlandske leverandører.

2: Fremsendelse af titellister

Jeg vil idag eller i weekenden fremsende titellister til dig, så FDVs medlemmer kan gøre indsi-
gelse mod import og videresalg af titler - eller positivt vil tillade import af titler.

Jeg vil registrere svarene og afbestille, dvs. undlade at importere “forbudte” titler med hen-
blik på videresalg i Danmark, efterhånden som jeg modtager svarene.

I første omgang bliver der i sagens natur tale om en lang liste. Eventuelt efterfølgende
lister bliver mere overskuelige. Vi vil sortere listerne i overordnede kategorier: Spillefilm, Musik,
Tegnefilm osv.

3: Udsalg af eksisterende varelager

Opsigelsesvarsler mht. medarbejdere såvel som lejemål betyder, at Laserdiskens butikker for-
mentlig vil forblive åbne med henblik på ophørsudsalg frem til udgangen af marts.

Hvis FDV accepterer, at jeg sælger ud af eksisterende lager, undgår vi konfrontationer i
retten (og i pressen). Jeg vil på tro og love erklære, at jeg ikke efter den 21. december importerer
flere “forbudte” titler med henblik på videresalg i Danmark.

Der bliver tale om et omfattende registreringsarbejde, så jeg kan ikke udelukke enkelte fejl,
men jeg vil gøre mit bedste for at sikre, at fejl ikke opstår.

Du kan meddele mig, hvis der er en eller flere personer, som i den forbindelse bør benyt-
tes som kontaktperson.
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4: Tillægsforslag: Afslutning på økonomisk mellemværende

Jeg kan ikke på forhånd vide, om et ophørsudsalg vil indbringe nok til, at jeg undgår fallit, men
for at få en endelig afslutning på mellemværendet mellem Laserdisken og FDV, vil jeg tilby-
de betaling af 150.000 kr her og nu til endelig afgørelse af det økonomiske mellemværende.

Jeg hører gerne fra dig så hurtigt som muligt, og hvis punkt 4 også tiltrædes, vil jeg øjeblik-
keligt sende en check på 150.000 kr.

Med venlig hilsen

Hans Kristian Pedersen
Laserdisken
Prinsensgade 38
DK-9000 Aalborg
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