
Fra: Erling Keyser <ek@tt-co.no> 
Dato: 12:54 22. februar 2012 
Emne: Tilbud 
Til: "pfamland@gmail.com" <pfamland@gmail.com> 
Kopi: Lage Sverdrup-Thygeson <lst@tt-co.no> 
 
 

Viser til våre samtaler. 
  
Ut i fra et ønske om å raskt avslutte saken, kan vi være villige til å forlike det hele for et beløp stort kr. 
125 000,-. Det forutsettes i så tilfelle: 
  
-          Aksept fra din kone innen fredag førstkommende kl. 1600 
-          Raskt oppgjør (eksempelvis en uke etter avtaleinngåelse) 
-          Signering av en kort forliksavtale, der din kone blant annet må forplikte seg til å trekke anken 
fra Høyesterett umiddelbart. Hertil må hun forplikte seg til å, for å si det enkelt, ”holde seg unna” vårt 
firma, ansatte her, Poppe & Co (konkursboet og eventuelt tidligere ansatte), selskapets 
kontraktsparter/leverandører etc. Vi kan ikke risikere mer tidsbruk og stadig pågang fra hennes side. 
Vi frafaller våre krav utover ovennevnte beløp. 
  
Ber om din snarlige tilbakemelding på ovenstående.  
  
Med vennlig hilsen 
  
Erling Keyser 
Senioradvokat | Senior Lawyer 
  
Torkildsen, Tennøe & co. Advokatfirma AS 
Henrik Ibsens gate 100 | Postboks 2884 Solli | NO-0230 Oslo 
  
Tel.: (47) 23 13 33 00 | Fax: (47) 23 13 33 01 | Mob.: (47) 92 21 35 39 
ek@tt-co.no | www.tt-co.no
  
  
Please consider the impact on the environment before printing this e-mail. 
  
Vi gjør oppmerksom på at denne e-postmeldingen kan inneholde fortrolig informasjon. Hvis De ved en feil mottar e-posten, 
ber vi Dem vennligst informere avsender om feilen gjennom å bruke svarfunksjonen. Samtidig ber vi Dem slette e-
postmeldingen i Deres datasystem uten å videresende eller kopiere den. 
 
Please note that this message may contain confidential information. If you have received this message by mistake, please 
inform the sender of the mistake by sending a reply, then delete the message from your system without making, distributing 
or retaining any copies of it. 
  
 
-- This message has been checked by ESVA and is believed to be clean.  
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