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Gråbrødre Kirkestræde 3
8800 Viborg

Ang. kære af FS 40-5917/2005, Laserdisken mod FDV:

Anmodning om frigivelse af beslaglagte DVD-plader

Jeg skal særligt anmode om, at Landsretten allerede på baggrund af processkriftet giver tilla-
delse til, at jeg returnerer de beslagte film til min leverandør.

De beslaglagte film opbevares i Laserdisken på rettens foranledning, og her er de dømt
til at miste værdi for hver dag, der går, dels fordi nye film er lettere at sælge, og dels fordi de
falder i værdi som følge af, at katalogprisen for dvd-plader nedsættes efter kort tid.

Det bemærkes, at samtlige film er lovligt udgivet. Der er ikke tale om piratkopier, men
om eksemplarer, hvortil rettighedshaverne har fået det ønskede vederlag. Der er tillige tale om,
at filmene lovligt kan sælges i USA - herunder via postordre til kunder i Danmark - så det er
udelukket, at returneringen kan misbruges til en ulovlig omgåelse af fogedforbuddet. I den ret-
ligt set værste situation fra min side er det stadig kun salg i Danmark, der kan krænke ind-
kæredes rettigheder. Risikoen, for at det vil ske, elimineres af, at filmene returneres til USA.

Anmodningen skal også ses på baggrund af min tabsbegrænsende pligt.

Partsforklaring og afhøring af et vidne

Jeg ønsker at føre Laserdiskens IT-medarbejder som vidne. Han skal forklare, hvilke tekniske
foranstaltninger, der er gennemført i Laserdiskens system til at sikre, at et eventuelt forbud
givet af FDVs medlemmer mod parallelimport overholdes.

Jeg selv vil afgive forklaring om overstående samt om mine samtaler med Paramount
og Nordisk Film, om risikoen for at der udøves pression med Laserdiskens leverandører og om
risikoen for piratkopiering, når kunderne adskæres fra muligheden for at købe lovlige kopier.

Jeg anmoder om, at kæremålet ved Østre Landsret sammenlægges med kæremålet ved Vestre
Landsret, idet de to kæremål er identiske. Laserdisken er én og samme virksomhed blot med
udsalgssteder både i København og i Aalborg.

Kopi af denne skrivelse er tilsendt indkærede.
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