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VL. B-2787-05, Laserdisken mod FDV - Faktiske omstændigheder

1) Laserdiskens ejerforhold.

Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen er en personligt ejet virksomhed (CVR-nr. 10 19 42 45).
Virksomheden blev etableret i juni 1984. Hovedbeskæftigelsen er salg af film og udstyr til at
fremvise film på det til enhver tid bedst egnede videosystem.

Laserdisken ApS (CVR-nr. 21730599) beskæftigede sig med salg af film i perioden juli
1999 til juni 2004. Siden juni 2004 har selskabet været tomt.

Ransagning blev foretaget hos Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen og ikke selskabet
Laserdisken ApS, der i november 2005 ikke havde aktiver eller salgsmæssige aktiviteter.

2) Laserdiskens historiske konflikt med FDV, Part 1 - eksistensgrundlaget.

Laserdisken blev etableret i 1984 med det formål at bringe LaserDisc-systemet til Danmark,
idet branchen havde besluttet ikke at gøre det. Laserdiskens formål og eksistensberettigelse er
at give danskerne filmtilbud, de ikke ville få uden Laserdisken, dvs. Laserdisken tilbyder især
udgivelser, som supplerer den danske branches udgivelser.

I sagens natur er Laserdisken og FDV direkte konkurrenter på videomarkedet.

3) Laserdiskens historiske konflikt med FDV, Part 2 - udlejningskonflikten.

Den første konflikt opstod i 1992, fordi Laserdisken i markedsføringsøjemed og i samarbejde
med den engelske udgiver havde påbegyndt udlejning af LaserDiscs. FDV mente, at udlejning
af importerede videofilm krænkede deres rettigheder. Jeg nægtede frivilligt at respektere FDVs
krav, men FDV fik medhold af byretten og landsretten. Hele sagen varede mere end 10 år og
kostede mig adskillige hundrede tusind kroner i sagsomkostninger og erstatning til FDV.

4) Laserdiskens historiske konflikt med FDV, Part 3 - leveringsnægtelse.

I januar 1992 besluttede FDV på et møde med flertalsafgørelse at opsige forhandleraftalen med
Laserdisken og at iværksætte leveringsnægtelse mod Laserdisken. Laserdisken har siden købt
de fleste danske udgivelser fra grossister og andre videoforhandlere.

5) Laserdiskens historiske konflikt med FDV, Part 4 - pression mod leverandørerne.

Flere af mine danske leverandører har på forskellige tidspunkter fortalt, at de er blevet bedt om
ikke at levere til Laserdisken. De har som regel leveret alligevel, fordi FDV ikke har mulighed
for at kontrollere, hvem de enkelte forretninger handler med. En enkelt dansk leverandør har
som følge af påbud fra medlemmerne i FDV indstillet samarbejdet med Laserdisken.
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