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Berzistema: Jernmanufaktur har medvetet underlåtit
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säIjarna att de skulIe upphöra med att säIja
K'l om i + nrnfl,.1lgten .

Tlnni.ar.-oq nå nr'ff i hovrätten (omförhör).

4. Vittnesförhör med pri\zat sakkunnig, auktoriserade
revisorn Göran Nilsson, tsohlins Rerzisionsbyrå AB,
Hästmöllegränden 3, Box 1086, 251 10 HELSINGBORG
Bevistema: Skadans stcrlek
Upptages på nytt i hovrätten (omförhör)
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1 . Äter f ör säl jaravta'l et
Bevisl-ema: Jernmanufakturs garantiåtagande samt
veoerläggande ä'.: påstående att Jernmanuf aktur
skulle vara befriat från skadestånosskyldighet.

Här.'nings förkla:insen 1 986-09-1 9

Bevistena: Kiemeco har hä,.2: a'.;tal-et p g a
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BEVISNING
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1. Förhör under sanningsförsäkran med
stä1lf öreträdaren för K''lemeco BertiI Burström,
som skall höras om oms*'ändiqhet.erna vid arrtalets
tillkomst.
tsevists,ema: Punkten 3. 1 utgör garantiåtagande;
rzederlägga påståenden om att punkten 3.4 sku1le
befria Jernmanufaktur från skadeståndsansvar vid
under låten uppf yi lei se av garan+- råt agandet ; att

{*" - f xlemeco haf t rätt att irärza arzta}et p g a
"" t L' " kontraktsbrott med häns}'n ti11 e j uppnådda

i nköpsrroli'mer .

Upptages på nytt i hovrätten ( omförhör ) .

2. Förhör under sanningsförsäkran med
styrelseledamoten i Klemeco Britt-Marie
Cederholm.
Bevistema: Jernmanuf ak'uur har garanterat
minimivolymerna
Aberopas genom bandupptagningen från tingsrätten.

Vittnesförhör med f d försäljaren hos
Jernmanufaktur, Söre;r Nyberg, Iiornbackega-'an
27, 212 30 MALMö

Bertil Burström                                 
Anteckning
LS gör gällande att JR medvetet har hindrat sina säljare att marknadsföra Klemecos produkter= brott mot pkt 5.1.
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kontraktsbrott och krävt skadestånd.

Brev från stlzlslseledamoten i Jernmanufaktur,
advokar-en Carl Ekberg, datera*. 23.12. 1985
tsevistema: Att skadeståndsansvar skulle förekornma
i partsförhållandet.

Revisorsrapporten av den 22 december 1987
Bevistema: Skadans storlek

Jernmanufaktur synes inte Iängre göra 9ällande att en
försäljning på 96.000 kr skall beaktas vid
beräkningen av den förlorade handelsvinsten för år
1986, varför bevisningen i denna det t v inte nämns.

Änqelholm den 1 december 'l 989
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L€rld Ström
Advokaterna Ström & Romeling HB

Box 1i65, 262 22 ÄNCnr,gOr,vt
Tel 0431 136 70
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