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Olav Lange Hansen

From: Olav Lange Hansen
Sent: Tuesday, March 31, 2015 2:25 PM
To: 'Jens Christian Christiansen'; 'Gert Davidsen'
Cc: Niels Sodberg
Subject: SV: Indsats på at vende konkurrence til samarbejde og forespørgsel om officiel "Letter 

of support" for GreenDriveThinking

Importance: High

Hej Jens Christiansen og Gert Davidsen, 
 
Vort almindelige samhandelsforhold har lidt skade af den alvorlige og skadelige information der kom til jeres 
kendskab fredag d. 20. marts, og formidlet videre til os d. 24. marts i denne mail. 
 
En reaktion med påkrav om dementi af intentioner om uredelig forretningsadfærd fra min person og mine 
forretningers side, gav til første frist alene en komplicering af sagen, med anklage mod en af vore 
kontraktansatte personaler i USA, Hr. Eirik Simonsen. 
 
For vort fremtidige samarbejde, glæder jeg mig over efterfølgende, på det første punkt, at have modtaget 
100% dementi på beskyldninger mod min person og virksomheder fra SuperOffice AS , Hr. Koncernchef Gisle 
Jentoft. Han skriver:  
 

”Ut over dette kan jeg herved bekrefte at SuperOffice, herunder alle datterselskaper og 
tillitspersoner, ikke har noen andre problemer i relasjonen med deg eller Kontineo. Det foreligger 
heller ikke avtaleforhold mellom SuperOffice og Kontineo som omfatter videresalg av våre 
løsninger.  
 
Jeg kan også tilbakevise at vi på noen måte er bekymret for, eller har mistanke om at du eller 
Kontineo, bedriver noen form for ulovlig virksomhet knyttet til våre produkter. Eventuelle rykter 
om slikt er herved tilbakevist.” 

 
På punkt 2, vedrørende beskyldningerne mod Hr. Simonsen, har vi gennemført en kulegravning af forhold 
vedrørende om Hr. Eirik Simonsen, som det er påstået, udfører ulovlig forretning. Vi er ikke jurister og kan ikke 
indestå for at vor vurdering er retsligt korrekt, men vor konklusion er som følger: 
 

Vi finder IKKE anledning til at mistænke Hr. Simonsen for at udføre ulovlig forretning, ej heller for 
at have sådan intention. 

 
Trods fortsatte udeståender med andre parter som konsekvens af denne sag, har jeg tillid til at vi hermed kan 
anse begge de rejste bekymringer tilbagevist, og igen hurtigst muligt kan genoptage det almindelige og gode 
samhandelsforhold mellem ProInfo og Kontineo A/S, samt i fællesskab medvirke til hurtigst og bedst mulig 
normalisering af andre markedsforhold. 
 
Ønskes dokumentation til støtte for vore konklusioner, kan dette fremsendes separat. 
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Med venlig hilsen 
OLAV LANGE HANSEN 
representing 
KONTINEO A/S – Intelligent sales and routeplanning software 
GreenDriveThinking – Project working to reduce traffic 
US Mobile +1 561 922 7583 (When in DK via Skype – does not accept text) 
US Mobile +1 954 544 0609 (When in US) 
DK Mobile +45 4028 7635 
oh@kontineo.com 

 

Fra: Olav Lange Hansen  
Sendt: 24. marts 2015 10:11 
Til: Jens Christian Christiansen; Gert Davidsen 
Cc: Niels Sodberg 
Emne: RE: Indsats på at vende konkurrence til samarbejde og forespørgsel om officiel "Letter of support" for 
GreenDriveThinking 
 
Hej Jens, 
 
Jeg er meget forbløffet over at der verserer en sådan sag. Jeg kan intet genkende af det du angiver som årsag, og må på 
det kraftigste dementere enhver rigtighed i de oplyste påstande. 
 
Med venlig hilsen 
OLAV LANGE HANSEN 
Direkte +45 4698 6828 
Mobil +45 4028 7635 
oh@kontineo.com 
 
 

From: Jens Christian Christiansen [mailto:jcc@proinfo.dk]  
Sent: 24. marts 2015 05:02 
To: Olav Lange Hansen; Gert Davidsen 
Cc: Niels Sodberg 
Subject: SV: Indsats på at vende konkurrence til samarbejde og forespørgsel om officiel "Letter of support" for 
GreenDriveThinking 
 
Hej Olav. 
 
Tak for din mail. Pt. kan jeg konstatere, at der verserer en sag mellem Kontineo, SuperOffice US og SuperOffice AS. 
Årsagen skal være, at du, Olav, på vegne af Kontineo skal have hævdet, at Kontineo kan skaffe SuperOffice licenser til 
det amerikanske marked uden om SuperOffice’ officielle agent i Nordamerika. Dette skulle være sket i et nyligt møde i 
the US  mellem Kontineo og SuperOffice US. Du skulle i den sammenhæng have oplyst både undertegnede samt ProInfo 
som kilde til at få adgang til SuperOffice licenser til brug i the US. Denne praksis er ganske enkelt ulovlig i forhold til 
eksisterende aftaler og det er derfor stærkt bekymrende både mht at det potentielt kan belaste ProInfo’s forhold til 
SuperOffice organisationen men i særdeleshed også i forhold til C-Route og fremadrettede kommercielle muligheder. 
Jeg antager, at SuperOffice selv har henvendt sig til dig omkring denne problematik.  
Så længe denne situation eksisterer og ikke er  afklaret på en for ProInfo tilfredsstillende måde, må jeg insistere på, at 
ProInfo ikke på nogen måde inddrages i/nævnes mht de planer, som Kontineo måtte have i USA. Den ønskede støtte 
vedr GreenDriveThinking – hvis vi beslutter at give den - må ligeledes afvente en tilfredsstillende afklaring på den 
ovenfor nævnte situation. 
 
Venlig hilsen 
 
Jens C. Christiansen 
Divisionsdirektør CRM  
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Mobil: +45 3054 3208 
 
 
 

Fra: Olav Lange Hansen [mailto:OH@kontineo.com]  
Sendt: 23. marts 2015 14:20 
Til: Jens Christian Christiansen; Gert Davidsen 
Cc: Niels Sodberg 
Emne: Indsats på at vende konkurrence til samarbejde og forespørgsel om officiel "Letter of support" for 
GreenDriveThinking 
 

Kære Jens Christiansen og Gert Davidsen, 

Vi arbejder intensivt på at vende forholdet med SuperOffice til et samarbejde, og på at skabe øget 
efterspørgsel til ProInfo. 

Vi er kommet godt i gang med et GreenDriveThinking projekt med Kolding Kommune. 

Sammen med Insero Horsens, er vi nu i færd med at ekspandere projektet til bl.a. Horsens og Esbjerg 
Kommuner, samt derigennem også til EU. 

I Norge har vi opnået særdeles god støtte fra Arild Eggen i det Norske Vegvesen,  som vi skal besøge Norge 
medio April, i sammenhæng med at vi også skal besøge Norske SuperOffice Partnere og søger at få aftale med 
SuperOffice. 

Målet for både Statens Vegvesen i Norge og for os i Danmark, er at øge erhvervslederes opmærksomhed. (Link 
til artikel: : “Lykkes vi, vil dette ha minst hundre ganger større betydning enn alt andet jeg har vært med på I 
43 år I Statens Vegvesen”) 

Vi har henledt opmærksomheden til ProInfo’s pressemeddelse fra i fjor: ProInfo A/S satser I aftale med 
Kontineo A/S på dansk innovative grøn IT. Sammen med ProHoldings overtagelse af Vækstpartner ApS er dette 
i øvrigt et faktuelt bevis for at ProInfo og Kontineo A/S har medvirket til skabelse af arbejdspladser i Horsens, 
hvilket styrker både Insero Horsens’s og Horsens Kommunes grundlag for samarbejde. 

I dialog med Arild Eggen har vi talt om at tage kontakt til forskellige Norske Virksomheder, der kan have en 
interesse i, sammen med Statens Vegvesen, at kommunikere  trafik reduktion til Norske virksomheder. 
Konkret er Visma en af kandidaterne. Det anvendes af mange virksomheder i Norge, har flere betydelige 
arbejdspladser, men kan eventuelt også have en interesse i at tage et komplementært trafik reducerende 
produkt som Kontineo’s C-Route Frontier eller C-Route for SuperOffice med i deres produkt portefølje. 

Vi anser det sandsynligt at et sådant samarbejde med Visma også vil medføre øget samarbejde med 
SuperOffice om afsætning af C-Route for SuperOffice. 

Som led i det allerede etablerede gode samarbejde om at opnå et forbedret samarbejde med SuperOffice, vil 
vi gerne forespørge om et officielt underskrevet  ”ProInfo Letter of Support” for GreenDriveThinking, med 
ordlyd som ProInfo kan stå bag, eventuelt lignende ordlyden i vedhæftede Letters of Support af  Hr. Jørn 
Pedersen (Borgmester i Kolding og Formand for Teknik og Miljø udvalget i Kommunernes Landsforening)  eller 
af Klaus Haltrup, Direktør i SuccesSpiralen i Kolding. 
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<<Letter of Support - Jorn Pedersen.pdf>> <<Klaus Haltrup.pdf>>  

På vegne af teamet bag GreenDriveThinking og Kontineo A/S håber vi på positiv tilbagemelding på dette ønske 
om et Letter of Support for GreenDriveThinking. 

Med venlig hilsen 
OLAV LANGE HANSEN 
representing 
KONTINEO A/S – Intelligent sales and routeplanning software 
GreenDriveThinking – Project working to reduce traffic 
US Mobile +1 561 922 7583 (When in DK via Skype – does not accept text) 
US Mobile +1 954 544 0609 (When in US) 
DK Mobile +45 4028 7635 
oh@kontineo.com 


