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Yrkande om skadestånd med anledning av brott mot upphovsrättslagen från 
050317 i Solna (K106595-05) 

Vi yrkar skadestånd av Bruno K e v i u s , I H H I H enligt följande. 

När det gäller den ekonomiska skada vi lidit så visar vår försäljningsstatistik att försäljningen gick ned från 
"Matematikbanken - Gymnasieversion 1" till "Gymnasieversion 2.0" från 351 sålda skollicenser till 232. 
Det mest rimliga torde ha varit en ökning eftersom produkten förbättrades kraftigt mellan de två versionerna 
(bl.a. en ökning av antalet uppgifter från ca 3900 till ca 6000, dvs +54%, fler bilder, formler etc). Om vi 
ändå räknar lågt med att vi åtminstone skulle ha kunnat bibehålla försäljningen så har vi missat 351 - 232 = 
119 licenser. Vissa av dessa skulle ha varit nylicenser (försäljningspris: 3995 kr plus moms) och vissa skulle 
ha varit uppgraderingar (försäljningspris: 2995 kr plus moms). Om vi återigen räknar lågt med att alla skulle 
ha varit uppgraderingar så handlar det om en intäktsförlust på 119-2995 = 356 405 kr exklusive moms. Tar 
man hänsyn till att materialkostnaden för varje pärm med tillhörande cd-rom är ca 150 kr så kan 119-150 = 
17 850 kr dras från detta belopp och intäktsförlusten blir därmed 356 405 - 17 850 = 338 555 kr. 

Det är högst sannolikt att även försäljningen av "Gymnasieversion 3" påverkats negativt. Denna version har 
inneburit en utökning av antalet uppgifter till ca 7500 st (plus andra förbättringar). Skolor med ansträngd 
ekonomi har sannolikt i flera fall bedömt att man kan nöja sig med att gratis ladda hem version 2 hellre än att 
betala 2995/3995 kr för uppdatering/nyköp av version 3. Om vi även här räknar lågt, att 75% av det antal 
som köpte version 1, dvs 75% av 351, dvs 263 skolor, skulle ha köpt/uppdaterat fram t.o.m. mars 2006 så har 
vi missat en försäljning på 68 skollicenser (eftersom vi realiteten endast sålt 195 exemplar av version 3). 
Med samma låga beräkningsgrund (dvs att alla är uppdateringar för 2995 kr istället för nyköp för 3995 kr) så 
handlar det om 68*2995 kr = 203 660 kr exklusive moms. Om hänsyn tas till materialkostnaden, 150 kr per 
pärm, så kan 68150 = 10 200 kr subtraheras. Intäktsförlusten blir då 203 660 - 10 200 = 193 460 kr. 

Med anledning av Kevius stulit vårt material och spridit det via Internet, har vi sett oss tvungna att anlita 
juridisk hjälp (RydinCarlsten Advokatbyrå AB). Denna kostnad har hittills uppgått till 4000 kr exkl. moms. 

Vårt arbete med polisanmälan, beräkningar, skrivande av material till tingsrätten och annat som har att göra 
med detta ärende uppgår till åtskilliga timmar. Kostnaden för denna tid är svår att överblicka men den är hög. 
För att inte anklagas för överdrifter och för att inte behöva ägna mer värdefull tid åt detta än absolut 
nödvändigt, väljer vi i detta skede att inte göra ekonomiskt anspråk för vår nedlagda tid. 

Det faktum att Kevius lagt ut vårt material på nätet innebär följaktligen att vi (lågt räknat) förlorat: 
338 555 + 193 460 + 4000 = 536 015 kr exklusive moms, vilket är vårt skadeståndskrav. 

Bilaga 2-5 är utskrifter och beräkningar gjorda av vårt datorbaserade kundregister. 
Bilaga 2: Vår totala försäljningsstatistik från företagets start t.o.m. mars 2006 (29 sidor) 
Bilaga 3: Försäljningsstatistik för alla ex av "Matematikbanken - Gymnasieversion 1" (7 sidor) 
Bilaga 4: Försäljningsstatistik för alla ex av "Matematikbanken - Gymnasieversion 2" (5 sidor) 
Bilaga 5: Försäljningsstatistik för alla ex av "Matematikbanken - Gymnasieversion 3" (4 sidor) 
Bilaga 6: Faktura från RydinCarlsten Advokatbyrå AB (1 sida) 
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