
 
 
 

 
Laserdisken v/ Hans Kristian Pedersen har rettet henvendelse til mig i anledning af, at fogedretten i 
Aalborg den 29. november 2005 har afsagt kendelse om forbud og bevissikring. Af kendelsen 
fremgår, at rekvisitus/kærende var Laserdisken ApS. 
 
Laserdisken ApS er registreret med CVR 21 73 05 99. Kopi af print fra www.cvr.dk vedlægges.  
 
Ifølge ledelsesberetningen i årsregnskabet for 2004 for Laserdisken ApS (kopi vedlagt) var 
hovedaktiviteten frem til den 30. juni 2004 salg af DVD plader, DVD afspillere og home cinema 
udstyr. Denne aktivitet blev solgt den 30. juni 2004. Ifølge ledelsesberetningen i årsregnskabet for 
2005 (kopi vedlagt) var selskabets hovedaktivitet finansierings- og investeringsvirksomhed med en 
omsætning på DKK, 0,00. 
 
Min klient, Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen driver virksomhed under CVR nummer 10 19 42 
45. Udskrift fra www.cvr.dk vedlægges. 
 
Under bevissikringssagen den 29. november 2005 tog en IT medarbejder fra Fogedretten kopier af 
min klients regnskabsmateriale m.v. Dette uagtet at rekvirenten havde valgt alene at iværksætte 
sagen over for Laserdisken ApS. 
 
Der er ikke iværksat simultan fogedforretning over for min klient. 
 
Fogedrettens kendelse af 29. november 2005 har alene retskraft over for Laserdisken ApS, hvilket 
indebærer, at bevissikringen alene omfatter materiale m.v., der tilhører Laserdisken ApS. 
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2. 

Det følger heraf, at min klient, Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen, har krav på at få de 
bevissikrede effekter, der ikke vedrører Laserdisken ApS, men vedrører Laserdisken v/Hans 
Kristian Pedersen udleveret.  
 
Jeg gør i øvrigt opmærksom på, at det samtidigt nedlagte fogedforbud vedrører Laserdisken ApS, 
og at min klient derfor ikke i medfør af de afsagte kendelser er afskåret fra at råde over sit 
varelager. Da min klient ikke ønsker at blive involveret i tvisten mellem rekvirenten og Laserdisken 
ApS beder jeg for god ordens skyld fogedretten om at bekræfte, at der ikke foreligger kendelser om 
fogedforbud og beslaglæggelse over for Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen. 
 
Jeg anmoder herudover om at det hos fogedretten beroende materiale tilstilles mit kontor i det 
omfang der tale om materiale tilhørende Laserdisken v/Hans Kristian Pedersen. 
 
Kopi af denne skrivelse er tilgået Lars Segato. 
 
Med venlig hilsen 
NORSKER & CO. 
 
 
Henrik Karl Nielsen  
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