EGMONTSDAKEN – VEDRØRENDE MAIL TIL VÅRE MEDLEMMER FRA KNUT BREVIK
Vi er gjort kjent med at mange av våre medlemmer mandag kveld mottok en mail fra Knut Brevik i
Egmont Publishing.
Egmonts mail er etter Forbundsstyrets syn full av faktafeil. Egmont har også unnlatt å informere om
viktige hendelser som ikke kommer Egmont tilgode. Vi skal ikke gå inn i alle faktafeilene, men ser oss
nødt til å kommentere de mest alvorlige påstandene.
- Egmont har aldri gjort noe realistisk forsøk på å komme til noen minnelig ordning. Egmont har vært
tydelige på at en mulig løsning må omfatte bortimot fullt oppgjør.
- Som medlemmene har erfart, er det på det rene at Egmonts leveranse aldri har fungert
- Sommeren 2014 var det enighet mellom Egmont og NEKF at NEKF skulle melde fra om hva som ikke
fungerte, og komme med forslag til løsning. Egmont besvarte NEKFs forslag med å ta ut søksmål.
- Forbundsleder har IKKE truet med boikott av Egmonts blader. Dette er tatt ut av en sammenheng
- Egmonts fremstilling av behandlingen i forliksrådet er feil. Forut for saken var det enighet mellom
partene om at saken var uegnet for forliksrådet, og det ble derfor sendt et felles prosesskriv til
forliksrådet med begjæring om å innstille saken.
Når forliksrådsbehandling likevel ble avholdt, var ikke Egmont villige til å bevege seg fordi Egmont
hevdet å ha hatt så mange andre tilleggskostnader i forbindelse med å avslutte avtalen.
- Egmont meddelte aldri under rettssaken at de hadde skaffet seg aksept fra administrerende direktør
for å forhandle. Egmont opplyste derimot at dersom NEKF var villige til å forhandle om den løsningen
dommeren skisserte (50/50), så måtte Egmont skaffe seg en aksept.
NEKF hadde på daværende tidspunkt verken økonomisk ryggrad eller nødvendige fullmakter til å
forhandle om en slik løsning. NEKF meddelte derfor at NEKF stod ved sitt tidligere tilbud og man i tillegg
kunne betale noe mer til Egmont. Dette var uaktuelt for Egmont.
I mailen prøver Brevik å påvirke NEKF's medlemmer ved å fremstille en feil og mangelfull
saksfremstilling. Mailen fra Brevik må derfor ses på som et rent partsinnlegg i en pågående rettsprosess,
og ses på som et alvorlig overtramp. Mye tyder også på at Brevik har "allierte" innen NEKF som bruker
alle midler for å skade NEKF.
Som de fleste medlemmer vil være kjent med, så er dommen i Tingretten anket, og hele saken kommer
opp på et ekstraordinært RS 31.mars.
Hilsen Forbundsstyret

