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skada 89-14507-2, Advokat Lena Ström ./, Klemeco Nord AB

V'i återkommer till rubricerade ärende enligt överenskommelse'

Inledningsv'is får vj bekräfta att v'i inom ramen för tecknad

ansvarsf6rsäkring åtar oss att betala det skadestånd som enligt
qäiiäno. rätt kai å1äggas vår försäkringstagare advokat Lena

ii.åi iiti-iorjå uu häines uppdras åt Ktemeco Nord AB'i tvisten
mot.Jernmanufaktur AB Raco.

Det åligger som bekant den som gör.gä11ande skadeståndskrav att
iisa-ati"iamtl igå iOrutsättni ngär hårför, 'inkl v'il ken skada som

uppstått, före1 igger.

I detta ärende görs gällande att Lena Ström varit försuml'ig
å.nör-iti int. åU.ioör bpistande information och marknadsföring
;;;-öd;å frir K1emecos skadeståndsanspråk mot Jernmanufaktur'

vj och vår försäkringstagare bestriden att processen förts
ioriu*rigt i oenna däi. Skadeståndsanspråket.har konsekvent
å.unåätt-på att öärånterad'inköpsvolym' ei nåtts' Bristande
ii-riä.ilåiiä; ;h åårlnaosrörins i'rar endast åberopats som glund
fOr Ki.*..o, havning av avtalät och dessa grunder bortföll när

rätt t'il I hävn j ng vi tsordades .

Vi avvisar föliaktligen skadeståndskraven mot vår försäkrings-
tagare.

Även om punkten 5.1 skulle ha åberopats^är.det, inte visat att
äåritöi.l iiulle ha funnit att Jernmanufaktur hade brutit mot

;;;-på iåaant såt[ att skadeståndsskyidi.shet.]. tig skulle.
iö;.iigöi iör ,lärnminufaktur och än irinoie v'ilket skadestånd

åå*iioiån, i så fall, skul'le ha ålagt Jernmanufaktur.

I den mån det fortfarande är möjligt att åberopa punlilg|:.1
Åoi-J.in*anufakiur så måste Klemecö utnyttia denna möjlighet
äif' t.n jnte vaii. .it i stället kräva skadestånd från vår
försäkri ngstagare.

Vi avvaktar Era vidare åtgärder j ärendet'

Med vänl'ig häl sning
Företag s s kador
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