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Solna tingsrätt 
Skytteholmsvägen 14-18 
171 26 SOLNA 

Mål T 877-06 

Logitema Handelsbolag./. Bruno Kevius 

Som ombud för Logitema Handelsbolag ("Logitema") får jag anföra följande med 
anledning av tingsrättens föreläggande daterat den 23 januari 2007. 

Logitema yrkar att Bruno Kevius ("Kevius") 

a) förpliktas att utge ett kapitalbelopp om 39 995 kronor plus ränta enligt 6 § 
räntelagen å kapitalbeloppet från delgivning av stämning; 

b) förpliktas att ersätta Logitemas rättegångskostnader med ett belopp som 
senare kommer att anges; och 

c) föreläggs att vid vite om 500 000 kronor ta bort matematikbanken från 
Internet. 

Logitema åberopar följande omständigheter till stöd för sina yrkanden. 

Logitema har (genom Niklas Bremler och Douglas Holmquist) skapat och kategoriserat 
de cirka 6 000 uppgifter som ingick i den andra versionen av matematikbanken 
('"Matematikbanken''). Matematikbanken har sådan verkshöjd att den är 
upphovsrättsligt skyddad och Logitema äger upphovsrätten. Kevius fick under våren 
2003 filer med uppgifter från Matematikbanken per e-mail från okänd person. Han 
kopierade filerna till sin hårddisk och lade sedermera ut dem på sin hemsida i 
november 2004. De filer som lades ut på hemsidan innehöll samtliga cirka 6 000 
uppgifter som ingick i Matematikbanken. Sedan Logitema blivit kontaktat av en lärare 
som gav uttryck för sitt missnöje över att Matematikbanken var utlagd på Internet 
ringde Holmquist till Kevius i april 2005 och uppgav att uppgifterna var 
upphovsrättsligt skyddade samt bad denne att ta bort filerna från Internet. Kevius 
vägrade och har alltjämt Matematikbanken utlagd på Internet. 

Kevius agerande innebär att Kevius gjort och alltjämt gör intrång i Logitemas 
upphovsrätt till Matematikbanken. Logitema har dels rätt till skälig ersättning för det 
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olovliga utnyttjandet, dels rätt till skadestånd för den skada som Logitema lidit till följd 
av intrånget. 

Yrkat belopp motsvarar priset för tio licenser till Matematikbanken. Sådana licenser ger 
endast förvärvaren rätt att själv använda Matematikbanken. De ger inte förvärvaren rätt 
att överlåta, underlicensiera eller publicera Matematikbanken (genom att exempelvis 
lägga ut den på Internet). 

Såvitt Logitema förstår är omständigheterna i målet otvistiga. Logitema åberopar därför 
tillvidare ingen bevisning. 

olm den 22 februari 2007 


