E-mail fra Kjaerulff 1 afsendt til danske kreditorer d. 4. august 2009
Kære samarbejdspartner,
Jeg skriver for at give dig en personlig information om den seneste udvikling hos Kjaerulff 1 A/S.
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.
Det er et stort skridt, men det har været nødvendigt for os, hvis vi ville fortsætte forretningen. Årsagen skal
findes i vores engagement på det finske marked, hvor vi nu har lukket vores selskab. Vi har oplevet en
enorm opbremsning i det digitale marked i Finland, og det har – forstærket af finanskrisen – 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.
Det har kostet os meget, og desværre har vanskelighederne betydet, at vi har måttet lave en omstrukturering
i Danmark.
Jeg beklager dybt, at det har været nødvendigt, men det ville ikke have været muligt for os at køre videre
som før. Det gør mig ondt, at jeg for første gang i min tid som forretningsmand ikke kan svare enhver sit. Jeg
ville gerne have været denne udvikling foruden, men det har ikke vist sig muligt.
Nu har vi imidlertid fået Kjaerulff 1 Digital A/S i gang. Vores finske engagement er afsluttet, og vi har tilpasset
os til fremtidens drift. Allerede nu arbejder vi planmæssigt, og vi er klar til afgive og modtage ordre, og vi vil
fortsat levere den høje service og de samme kvalitetsprodukter, som I kender os for.
Vi har naturligvis foretaget overdragelsen til Kjaerulff 1 Digital A/S på baggrund af uafhængige vurderinger
og i tæt samarbejde med bl.a. vores juridiske rådgivere, som har sikret, at alt er gået rigtigt til.
Vi har haft et godt samarbejde med din virksomhed, og jeg beklager, at det har været nødvendigt med dette
skridt. Nu har vi imidlertid løsningen på plads, og jeg håber derfor, at I har lyst til at fortsætte samarbejdet
med vores nye selskab. Vi står foran en spændende tid i Danmark, hvor digitaliseringen tager fart. Alene i
efteråret skal 500.000 husstande investere i digitalt fjernsyn. Her mener vi, at vi kan tilbyde den bedste
løsning.
Rent konkret betyder ændringen, at I fremover skal fakturere alt til Kjaerulff 1 Digital A/S. Vi er stadig at
træffe, som vi plejer, og du vil stadig møde de samme medarbejdere.
Ændringerne i Danmark og Finland får ingen betydning for Kjaerulff-koncernens øvrige dele. Således
fortsætter Kjaerulff 1 Holding A/S, Kjaerulff 1 AB Sverige, Kjaerulff 1 AS Norge, Kjaerulff 1 GmbH Tyskland
og Kjaerulff 1 Polen som før.

Desuden kører Kjaerulff 1 Development, der håndterer distribution af Loewe-produkter, videre som før i
lighed med Last Mile i Polen.
Kjaerulff 1 Digital A/S ser frem til at samarbejde med jer fremover, og I er naturligvis velkommen til at rette
eventuelle spørgsmål til mig.
Med venlig hilsen / Best regards
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