Inlaga Gärningsbeskrivning enligt målsägarna, 2005-10-07 12:23 diarienr: 0201-K106595-05

k 106 595- 05

http://www.kevius.com

Bilaga 1

Vår egen beskrivning
Vi, Niklas Bremler (personnummer flHH^H) och Douglas Holmqvist (personnummer fl^Bå
K 0 ) äger tillsammans företaget Logitema Handelsbolag (organisationsnummer 969632-6876) (se
bilaga 2, 3 och 4 för personbevis och registreringsbevis). Vår verksamhet består i huvudsak av att
framställa, marknadsföra och sälja uppgiftsbanker i matematik, fysik och kemi. Syftet med dessa är
att underlätta arbetet för lärare på gymnasie- och grundskolenivå att framställa prov. Produkterna
levereras som word-filer på cd-rom och med följer även pärmar, där innehållet blir överblickbart i
pappersform.
Den 17 mars 2005 fick vi via e-brev tips från en lärare i Strängnäs (se bilaga 5) om att en
privatperson gjort materialet till en av våra produkter, Matematikbanken - Gymnasieversion 2.0,
allmänt tillgängligt på Internet. Vi har via telefon kontaktat personen i fråga, Bruno Kevius
(personnummer ^ H H B l ) (se bilaga 6 för personbevis), men han vägrar ta bort materialet.
Webbadressen till startsidan hos den webbplats där materialet ligger är http://www.kevius.com
(bilaga 7, tre sidor). Genom att klicka sig vidare på länken "Matematik minimum" nås sidan
http://matmin.kevius.com/index.html (bilaga 8). Om man därifrån väljer länken "Matematikbanken
- Uppgiftsbank" så kommer man till sidan
http://matmin.kevius.com/uppgift/Matematikbanken.html (bilaga 9). Där ligger våra word-filer
komprimerade i det s.k. zip-formatet. Vi har varit i kontakt med Spray AB, företaget som har det
webbhotell där Kevius har sina sidor, för att be dem lagra/spara sidornas innehåll som bevis, men de
säger sig endast göra sådant på uppmaning av polis eller åklagare (därför behöver vi hjälp med det
eftersom utskrifter inte är bevis nog).
Det faktum att dessa filer gjorts tillgängliga för allmänheten på detta sätt har gjort och gör vårt
företag stor skada. Dels finns risken att lärare väljer att hämta produkten gratis istället för att köpa
den från oss (den innehåller ca 6000 matematikuppgifter och kostar 3995 kr plus moms) och dels
finns risken att materialet sprids bland elever. Det senare är mycket allvarligt eftersom det
undergräver hela vår affärsidé med att matematikuppgifterna i Matematikbanken ska vara
tillgängliga endast för lärare. Rykten bland lärare om att detta material finns eller har funnits på
Internet gör produkten oanvändbar för dessa lärare och därmed kommersiellt död för oss. Det räcker
alltså inte, enligt vår mening, med att Kevius tar bort materialet. Han bör dessutom ersätta oss
ekonomiskt för de förlorade intäkter vi anser oss ha. Det faktum att Skolverkets Länkskafferiet har
en länk till Kevius webbplats gör det lätt att hitta dit och det framgår av webbplatsens s.k. gästbok
att webbplatsen har många besök.
Vår egen webbplats med information om våra produkter är http://www.kunskapsbanken.net.
Vi bifogar innehållsförteckning med tillhörande licensvillkor för Matematikbanken (säljs endast
med skollicens): bilaga 10, två sidor.
Vi bifogar även varumärkesskydd för "Matematikbanken" (PRV): bilaga 11, två sidor.
Trångsund, 2005-05-03

Niklas Bremler
Tel: 070 - • • • •

Douglas Holmqvist
Tel: 070 -1

(Våra och företagets adressuppgifter finns i bilagorna 2, 3 och 4.)

