AB Momento
Att: Torbjörn Palmberg
Box 14
642 21 Flen
E-post: palmberg@momento.se

MED POST OCH E-POST

Malmö den 30 januari 2013

Angående er marknadsföring av AppMo produkter i Sverige
Vi skriver till er i egenskap av ombud för Alfa Laval Lund AB (”Alfa Laval”) och
Tranter International AB (”Tranter”) (tillsammans ”Bolagen”).
Det har kommit till våra klienters kännedom att AB Momento (”Momento”) under
varumärket ”APPMO” tillverkar och marknadsför skruvar (”Produkterna”) i Sverige.
Hemsidan
Bolagen är av uppfattningen att hemsidorna http://approfjordman.com/ och
www.appro.se (som länkar till förstnämnd sida) (”Hemsidan”) utgör marknadsföring av
Produkterna och att det är Momento som, åtminstone delvis, står bakom Hemsidan.
På Hemsidan hälsas besökare välkomna av följande text;
”Appro utvecklar och producerar i Sverige tillsammans med Momento tekniskt
innovativa skruvar av hög kvalitet i både standard- och specialutförande under
varumärket AppMo.”
På Hemsidans förstasida finns en produktkatalog för AppMo-produkterna med namnet
”Katalog 2012”. I katalogen hänvisas på ett flertal ställen till Momento och dess
företrädare. Det framgår bland annat att namnet på konceptet AppMo är en
sammanslagning av företagsnamnen Appro och Momento.
Det är för Bolagen inte tydligt vem som står bakom marknadsföringen på Hemsidan av
AppMo-produkterna (som enligt Hemsidan tillverkas av Momento) eftersom Hemsidan
oftare nämner namnen Appro och Fjordman än Momento. Det finns dock ingen
hänvisning till vilket bolag som står bakom Hemsidan eller vad som åsyftas med
namnet Appro eller Fjordman. Då det, såvitt Bolagen känner till, inte finns något idag
aktivt Appro- eller Fjordman-bolag vars verksamhet utgörs av försäljning av skruvar
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utgår Bolagen från att marknadsföringen av Produkterna genom Hemsidan, i vart fall till
viss del, görs av Momento.
Att det finns en koppling mellan Hemsidan och Momento stöds också av att Momento
på hemsidan http://www.momento.se/ listar Hemsidan som första alternativ under
rubriken ”Useful Links”, se Bild 1 i Bilaga 1.
Otillbörlig marknadsföring
Bolagen anser att Hemsidan utgör otillbörlig marknadsföring i enlighet med
bestämmelser i marknadsföringslagen (2008:486), då Hemsidan i anslutning till texter
om Produkterna innehåller inlägg om Bolagen vilka är vilseledande i fråga om Bolagens
respektive näringsverksamheter, samt innehåller texter och bilder som är
misskrediterande mot Bolagen.
Bland annat innehåller Hemsidan följande texter om Tranters inköpsspecifikationer som
utmålar Tranter att vara inkompetent och erbjuda undermåliga produkter.
”Inköpsspecifikationen innehåller flera allvarliga fel.”, ”Och då blir märkningen 8.8
direkt felaktig och vilseledande.”, samt ” Lika lite som det går att märka ett femkronors
mynt med tiokronor går det att märka en mutter med både 2H/8 som Tranter anger i sin
inköpsspecifikation PS-0134. Även här är ritningsunderlagen felaktiga.”
Det finns ett flertal andra inslag på Hemsidan som Bolagen anser på olika sätt insinuerar
att Bolagen skulle agera olagligt eller olämpligt.
Exempelvis har ett av inläggen i kategorin ”Nyheter” rubriken ”Olika brott på Tranter
och Alfa Laval”, en rubrik som inte vidare förklaras i inlägget. Oavsett om rubriken
syftar på brottsliga gärningar eller brott på skruvar Bolagen använder så menar Bolagen
att påståendet är misskrediterande, och det finns en risk att kunder uppfattar rubriken
som ett påstående att brottsliga gärningar begåtts av Bolagen eller dess anställda.
Bolagen anser att Bild 2 och 3 i Bilaga 1 till inläggen ”Mysteriet på Appro, del 2” samt
”Mysteriet på Appro, del 3” tillsammans med texterna nedanför bilderna insinuerar att
Bolagen skulle vara ohederliga eller liknande.
Bolagen anser sig berörda av den vilseledande och misskrediterande marknadsföringen
genom att Bolagens kundkrets kan komma i kontakt med marknadsföringen på
Hemsidan, då denna hamnar högt i ”träfflistan” vid sökning med söktermen ”Alfa Laval
+ Tranter” i sökmotorn www.google.com.
Det kan noteras att avseende ageranden i strid med bestämmelser i
marknadsföringslagen gäller generellt en så kallad ”omvänd bevisbörda” och det är
därför den marknadsförande parten som har att visa att påståenden sin marknadsföring
är korrekta och i enlighet med marknadsföringslagen. Otillbörlig marknadsföring och
misskreditering kan bl.a. leda till skadeståndsskyldighet samt förbud vid vite att
fortsätta det aktuella förfarandet.
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Företagshemligheter
På Hemsidan finns även publicerad information i form av Tranters
inköpsspecifikationer med nr PS-0132 och PS-0134, Tranters samlingsdokument med
nr 4-106 samt ritning nr 4-160. Dokumenten utgör enligt Bolagens uppfattning
företagshemligheter och publiceringen innebär ett obehörigt utnyttjande och/eller
röjande som strider mot lag.
Uppmaning att upphöra
Mot bakgrund av vad som har angivits ovan uppmanar Bolagen Momento att
omedelbart upphöra med den otillbörliga marknadsföringen och misskrediteringen mot
Bolagen som sker på Hemsidan samt att omedelbart upphöra med publiceringen av
ovan angivna handlingar.
Vad som har angivits i detta brev ska inte på något sätt utgöra en begränsning av
Bolagens rätt att vidta åtgärder tillgängliga under tillämplig lag, inklusive men inte
begränsat till att kräva ersättning för uppkommen skada.
Tveka inte att höra av er till oss om ni skulle ha några frågor med anledning av det
ovanstående.

Med vänliga hälsningar
MANNHEIMER SWARTLING ADVOKATBYRÅ AB

Niklas Åstenius

Lisa Björk
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BILAGA 1 – SKÄRMDUMPAR

Nedanstående bilder är skärmdumpar från Hemsidan samt http://www.momento.se/ som
tagits under januari 2013.

Bild 1

Förstasidan av http://www.momento.se/. Se länken under ”Useful Links” som dirigerar
till Hemsidan.
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Bild 2

Inlägg från den 5 december på Hemsidan under kategorin ”Nyheter”.
Bild 3

Inlägg från den 7 december på Hemsidan under kategorin ”Nyheter”.

