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Fra: Boris Frederiksen [mailto:bor@kammeradvokaten.dk]
Sendt: 22. februar 2016 16:22
Til: Peer Kølendorf
Emne: SV: Berlingske Tidende [KAActive.FID19468]
Kære Peer Kølendorf,
Tillykke med resultatet i Højesteret.
Jeg har noteret mig, at du er korrekt citeret i den af dig omtalte artikel i Berlingske Business.
Når vi – og jeg optræder som advokater i en retssag rådgiver vi klienten men det er ikke os, der træffer
beslutning om, hvorvidt en sag skal føres eller en dom ankes. Klienten spørger om vort råd - men beslutningen
er klientens. Fuldstændig som jeg formoder relationen har været imellem dig og Plesner.
Af artiklen i Berlingske Business fremgår følgende:
”Boris Frederiksen vil heller ikke kommentere dommen, men siger om Peer Kølendorfs udfald mod ham:” Han
tager fejl – men det er vel menneskeligt efter af være blevet kritiseret i to instanser, at der er behov for at give
noget igen. Det bliver hans synspunkter imidlertid ikke mere rigtige af.””
Jeg kan bekræfte at jeg citeret korrekt af Berlingske Business.
Med venlig hilsen
Boris Frederiksen
Partner, Advokat (H)
Direkte +45 72 30 72 22

bor@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk
.............................................................................................

Fra: Peer Kølendorf [mailto:pk@comitel.dk]
Sendt: 19. februar 2016 11:04
Til: Boris Frederiksen
Emne: Berlingske Tidende

Kære Boris Frederiksen,
I anledning af artiklen i Berlingske Business den 12. februar 2016, 2. sektion, side 07, har jeg et opklarende
spørgsmål. Spørgsmålet retter sig mod dette afsnit, hvori du er citeret for følgende:
"”Han tager fejl – men det er vel meget menneskeligt efter at være blevet kritiseret i to instanser, at der er
behov for at give noget igen. Det bliver hans synspunkter imidlertid ikke mere rigtige af” skriver advokaten i en
mail."
"Advokaten" er ifølge Berlingske Business Boris Frederiksen, dvs. dig. Og "han" er ifølge artiklen mig, Peer
Kølendorf.

Jeg vil gerne have oplyst, i hvilken henseende mine synspunkter, der er korrekt gengivet i artiklen i Berlingske,
er forkerte.
Jeg ser frem til et hurtigt svar.
Med venlig hilsen
Peer Kølendorf
Comitel A/S
Strandvejen 60
DK-2900 Hellerup
Denmark
Tel: +45 70202627
Mobile: +45 40504441
e-mail: pk@comitel.dk
www.comitel.dk

