
 
 
 

 

 
 

 
From: Per Christensen [mailto:PCH@70151000.dk]  
Sent: 2. december 2005 10:02 
To: Hans Kristian Pedersen 
Subject: SV: Sagsnr: 98648 - Fogedsag 
 
Hej Hans Kristian, 
  
Jeg er netop blevet ringet op af Dorete Bager. Hun er opmærksom på problemet, og hun har lovet 
klart og tydeligt, at intet udleveres til Foreningen, før efter kæremålets afslutning. Hun er i øvrigt 
ganske enig i, at det må præciseres, hvilke dele af de beslaglagte informationer m.v., der skal 
udleveres, og hvilke der ikke er relevante - herunder for eksempel spørgsmålet om leverandørnavne. 
Jeg mener derfor, at du i denne henseende kan sove emre roligt nu. 
  
Jeg rejste endvidere spørgsmålet om de beslaglagte film, herunder om du kan sælge dem til Movie 
World, din forhandler i USA og/eller kunder i Grønland. Hun kunne godt se problemet i, at 
forbuddet alene retter sig mod, at du ikke må sælge filmene i Danmark. Jeg tror, at hun vil overveje 
en mere klar tilkendegivelse af beslaglæggelsens rækkevidde, når hun skriver kendelsen. Den 
kommer iøvrigt først i starten af næste uge. 
  
Dorete Bager opfordrede mig til at kontakte Lars Segato for at drøfte sagen med ham og evt. finde 
en praktisk løsning på nogle af de rejste spørgsmål. Det synes jeg er en god idé, men jeg vil gerne 
først se, hvad kendelsen lyder på. Jeg synes derfor, at vi skal vente til begyndelsen af næste uge, før 
vi foretager os yderligere. 
  

Med venlig hilsen  

Per Christensen  
Advokatfirma Hjulmand & Kaptain  
Badehusvej 16, 9000  Aalborg, Denmark  
Tlf. +45 70151000, Fax +45 72211601  
mailto:pch@70151000.dk  
http:\\www.70151000.dk  
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