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Jag, Bruno Kevius publicerade på Internet matematiska uppgifter som inte omfattas av någon
upphovsrätt. Jag publicerade dessa från och med den 2004-11-12. Jag angav tydligt
uppgifternas källa, Logitemas Matematikbanken 2.0 och detta gjorde gratis reklam för dem.
Jag bestrider att min publicering skulle ha gjort någon skada för Logitema, tvärtom, om det
har gjort någon påverkan, har det snarare gjort det en kraftig ökning av intäkter. Ovanstående
styrks av Logitemas Försäljningsstatistik (Akt bilaga 15., 16. och 17).

Logitema sålde
Matematikbanken från till dagar exemplar Intäkt (kr)

1.0 1997-03-27 2004-03-17 2557 351 1 442 550,00
2.0 2001-04-03 2004-09-16 1262 232 934 187,50
3.0 2004-10-06 2006-03-13 523 195 823 273,75

Logitema slutade sälja ”Matematikbanken 2.0” två månader innan jag publicerade
matematikuppgifterna och ett halvt år innan de fick veta något om publiceringen.
Därför anser jag att deras ”intäktförlust” av dessa ”produkter” kommer från helt och hållet
utifrån deras beslut att avsluta försäljningen och inte av uppgifternas Internet-publicering.

Före publiceringen av matematikuppgifter på Internet sålde Logitema 583 exemplar under
2730 dagar (mellan 1997-03-27 och 2004-09-16). Proportionellt räknat utifrån denna takt
skulle de bara sälja 112 exemplar (583*523/2730= 112) under 523 dagar (mellan 2004-10-06
och 2006-03-13), men de sålde i stället 195 exemplar, vilket motsäger att Logitema skulle ha
gjort någon intäktsförlust.

Efter min publicering av matematikuppgifterna, som var en gratis reklam för dem, ökade
deras försäljning med 74 % som räknat med deras angivna siffror betyder 350 419 kr
(280 335 kr exkl. moms).
Jag har inget anspråk på deras inkomstökning, men jag betraktar skadeståndskravet som
kränkande.

Bruno Kevius

Åberopat skriftliga bevis: Logitemas inlämnade bevismaterial som styrkar siffrornas riktighet
i ovanstående tabell.


