
E-mail fra Kjaerulff 1 Digital afsendt til danske debitorer d. 6. august 2009 
 

Kære kunde , 

Vi har i disse dage oprettet et nyt selskab under navnet Kjaerulff 1 Digital A/S, 
og det er under dette navn, at du fremover vil møde os. 

Vi har været nødsaget til at afvikle Kjaerulff 1 A/S, og alle selskabets aktiver, 
herunder varelager, er overtaget af Kjaerulff 1 Digital A/S, der har fået tilført 
ny aktie- og driftskapital. Kapitalen har været vigtig for at kunne finansiere de 
store vareindkøb til efterårets danske digitalisering. 

Årsagen skal findes i vores engagement på det finske marked, hvor vi nu har 
lukket vores selskab. Opbremsningen i det digitale marked i Finland - 
forstærket af finanskrisen - har betydet, at vi ikke kunne realisere vores store 
varelager. Ydermere påtog vi os en betydelig serviceforpligtelse fra en 
leverandør, der ikke har levet op til deres aftale og ikke ville levere 
reserveredele m.v. Det har kostet os dyrt. Da leverandøren selv har åbnet 
kontor i Finland, mener vi, at de skulle tage serviceforpligtelserne på eget bord. 

Det skal understreges, at andre selskaber herunder LOEWE, K1 Norge,  K1 
Sverige, K1 Polen, m.fl. ikke er berørt. 

Du kommer imidlertid ikke til at mærke meget til denne omstrukturering. Vi 
fortsætter som før og leverer allerede nu varer ud som vanligt. 

Vi er naturligvis derfor også at træffe, på samme sted og samme telefonnumre, 
som vi plejer, og vi står klar til at modtage og håndtere dine ordrer med det 
samme. 

Vi er top motiverede efter ferien - klar med nyheder og flere nye varer er på vej 
ind. Første nyhed er netop nu på vej til dig som online – vores nye 
Boxergodkendte Technisat Digyboxx T4 VA til HD MPEG4. 

Vi håber på fortsat godt samarbejde med din virksomhed, og vi glæder os til et 
spændende efterår, hvor vi skal have hele Danmark digitaliseret. 

For yderligere information er du meget velkommen til at ringe til mig eller til 
vores salgsteam, Søren Hell, Jan Jensen, Bjarne Bækkelund, Claus Baun 
Madsen og Rene Sorgenfri. 

Venlig hilsen, 

Karsten Kjærulff 

  
 


