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Long time no speake. 
 
Det er en tid siden vi hadde kontakt sist. Fra vår side så kan jeg informere om at vi måtte terminere Mode 4 
prosjektet som vi hadde i samarbeide med våre norske luftfartsmyndigheter sommeren 2004. Grunnen til 
termineringen var at vi fikk så vidt klare tilbakemeldinger om at mode 4 ikke ville bli implementert, at vi ikke 
tok risikoen på å sluttføre prosjektet, når markedet kanskje ikke ville åpnes. 
 
Vi benyttet imidlertid våre erfaringer fra mode 4 prosjektet, og har utviklet en AIS, som da beklageligvis kom så 
sent ut i markedet at det aller meste av påbudsmarkedet var ferdig installert. Vi solgte noen enheter, i håp om å få 
dekket inn noen av de kostnadene som vi pådrog oss i mode 4 prosjektet. dessverre er det enda en god bit dit. 
 
Det vi også har gjort er å avsette en lisenskommisjon til GP&C i våre regnskaper for 2004, slik utkastet i store 
trekk beskriver. Regnskapene for 2004 er enda ikke avsluttet, men vår revisor er i gang med det. Denne 
avsetningen ønsker vi imidlertid å få en formell avklaring på, og jeg ber derfor om informasjon om hva som nå 
er status for avtaler mellom GP&C og AIS produsenter. Jeg er godt kjent med en del diskusjonener som har 
pågått over en del tid, men er ikke klar over status pr i dag.  Jotron ved Sten Frizell (for øvrig en lansmann av 
deg) inngikk i sin tid en avtale, men slik jeg forstår så skal alle avtaler nå være like for alle produsenter (ref 
utkast som du sendte). Den dekker heller ikke utenfor IMO regulativet. 
 
Vi fra vår side ser store muligheter for å videreutvikle en del av våre nød og sikkerhetsprodukter, der det kan 
være mulig å benytte STDMA eller nære tilknyttet teknologi. Vi ønsker imidlertid ikke å gå videre med disse 
prosjektene før vi vet hva vi kan forholde oss til i forhold til rettigheter - og muligheter. Vi har hatt noen møter 
med lokale sjøfartsmyndigheter som er åpne for å vurdere de prosjektene som vi har initiert. 
 
På samme måte som Jotron er "far" til Epirb tilbake i 1982, som etter mye lobbyvirksomhet og gode kontakter 
ble en del av GMDSS, tror vi at våre nye ideer til videreføring av nye sikkerhetsprodukter basert på STDMA 
teknologi kan åpnes for et relativt stort internasjonalt marked. 
 
Jeg ber om at den informasjonen jeg gir her ikke blir videreført eller benyttet utad fra deg eller GP&C i noen 
sammenheng. Den er kun ment for å gi deg litt informasjon om noen av de muligheten vi ser ved å bruke GP&C 
teknologien, helt eller delvis, for nye produkter og markeder. 
 
Men i første omgang ønsker vi på samme måte som med patentet for Sart mot Mitsubich, og få en avklaring med 
hensyn til patentrettighetene og lisenser både i forhold til IMO regulativet, og i forhold til fremtidig bruk av 
teknologien i andre typer produkter. 
 
Mvh 
 
Steinar 
Jotron 
 
 
 
 
Steinar Saeter 
Managing Director 
Jotron Electronics as (www.jotron.com) 
tel no. +47 33139715 (direct line) 
mobile phone: +47 90736071 
fax no. +47 33126780 
e mail address: steinar.saeter@jotron.com 
============================================================================== 
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Hej Steinar, 
 
Det var länge sedan men jag hoppas allt är bra. Den amerikanska advokaten Christopher Wall på Pillsbury 
Winthrop som var ansvarig för licensiering för GP&C Systems International AB har numera utsetts av President 
George W. Bush som ansvarig inom den amerikanska administrationen speciellt inom patent och licensierings 
frågor. Med anledning av detta kommer Pillsbury Winthrop's engagemang att övertas av andra personer men jag 
återkommer om detta senare när allt är klart. Jag har inte ännu fått Jotron's redovisning från Pillsbury Winthrop 
men jag är tacksam om Du har möjlighet att uppdatera mig och om det finns oreglerade fodringar vore jag 
tacksam om de skickas direkt till GP&C Systems International AB (SEB Enskilda Banken konto 5311-10 009 
74). 
 
Bästa Hälsningar, 
Håkan 
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Hej Steinar, 
 
GP&C Systems International AB revisorer har sökt efter betalningen från Jotron men inte lyckats finna något 
varför man bett mig kontakta Dig. Vet Du om betalningen gjordes och i så fall har Du något betalningsunderlag? 
 
Bästa Hälsningar, 
Håkan 
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Hej Steinar, 
 
Jag har skickat två e-brev till Dig (den 2 september och den 24 september) men inte ännu fått något svar. 
Vänligen bekräfta att Du fått e-breven så jag vet om Du fortfarande har Din gamla e-postadress kvar. 
 
Hälsningar, 
Håkan 
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Hei Håkan 
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Jeg ble meget forundret over din henvendelse i og med at du ga tydelig 
beskjed til meg om at eierskapet og hele lisens saken var overført fra 
deg til ditt advokatselskap i USA, Pillsbury Winthorpe Shaw Pittman LLP. 
Det har vi forholdt oss til, og vi fikk også henvendelse derfra, og 
signerte avtalen med de. 
 
Etter som vi har signert avtale med advokatselskapet ditt, så har vi 
derfor oversendt din henvendelse til de, og jeg regner derfor med at de 
vil holde deg oppdatert videre. 
 
Fra vår side ønsker vi helt klart ikke å bli gjenstand for en 3 - kant 
kommunikasjon, men forholde oss til den vi har avtalen med. 
 
Jeg håper du forstår vårt standpunkt, og ber deg derfor ta kontakt med 
ditt advokatselskap i USA for å få oppdatert informasjon derfra. 
 
Mvh 
Steinar 
Jotron 
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Håkan,  
  
We do not have any record of having received this payment. 
  
Kevin 
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Hej Steinar, 
 
Jag har nu kontrollerat kommunikationen i samband med upprättandet av avtalen 2005. Tillsammans 
med Ditt följebrev (se “051003 Jotron's Cover Letter.pdf”) översände Du det av oss båda 
undertecknade Amendment (se “051016 Executed Jotron Amendment.pdf”) samt licensavtalet (se 
“051016 Executed Jotron License.pdf”) som då enbart var undertecknat av Dig. Jag vet inte varför 
avtalet efter att det undertecknats av mig inte kommit Dig tillhanda. Jag har inte heller fått kopior på de 
påstötningar som Du skickat till Pillsbury. Jag vill också bekräfta att de tillverkare som inte betalt 
licensavgifter är under tvist och därmed kommer att krävas på den högre licensavgiften. 
 
I licensavtalet paragraf 3.8 står att betalning skall ske till ”Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP, 
c/o Citibank, One Sansome Street, 24th Floor, San Francisko, CA 94104, Account No. 
200002343, ABA # 321171184, Swift Code CITIUS33, Referencing GP&C Systems International 
AB (032146) as beneficiary”. Eftersom advokat Cristopher Wall nyligen lämnat Pillsbury så har 
advokatfirman nyligen frånträtt som ombud för GP&C Systems International AB vilket innebär att 
betalningen skall ske enligt; ”All payments under this Assignment shall be made in US Dollars 
(US$) and payable to GP&C Systems International AB bank account no: SEB Enskilda Banken 
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account 5311-10 009 74.”. Eftersom det förflutit lång tid sedan avtalen upprättades så antar jag att 
licensavgiften också förändrats men detta är något som Du kan justera. 
 
Bästa Hälsningar, 
Håkan 
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Refererande till vårt telefonsamtal den 21 oktober 2008. 
 
Hej Steinar, 
 
Vänligen bekräfta utbetalning av licensavgiften enligt överenskommelse. 
 
Hälsningar, 
Håkan Lans 
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Hei Håkan. 
 
Det er ikke overført penger enda på grunn av en tilbakemelding jeg 
venter fra vår juridiske rådgiver. 
 
Det gjelder punktet om likebehandling av alle AIS produsenter fra gpc, 
for å unngå at Jotron kommer i en særstilling og får en økonomisk 
ekstrabelastning gjennom å måtte betale en lisensavgift mens de øvrige 
AIS produsentene går klar. Det blir i så fall en negativ konkurranse 
vridning vi ikke ønsker å komme opp i. Jeg er lovet tilbakemelding i 
løpet av neste uke. 
 
Mvh 
Steinar 

 
 
Anteckningar från telefonsamtal med Steinar Saeter, Jotron Electronics den 10 
december 2008. 
 
Håkan Lans (HL) ringer upp Sterinar Saeter (SS) på telefonnummer +47-33139715 varefter samtalet pågår 20 
minuter. 
 
HL:  Hej, jag fick ett e-mail från Dig den 4 december och det gjorde mig lite bekymrad, Du säger att ni inte har 
betalat och att Ni skall utreda saken. SS: Nja, det står att vi inte har betalat och att vi väntar svar från vår 
juridiska rådgivare. SS: Vi skall ju betala ut en miljon kronor och då vill vi vara säkra på att vi inte gör något fel 
för det är saker som inte är riktiga. Det är något som jag inte förstår. HL: Vad är det för något, Du skriver här att 
det är likabehandling. SS: Vår rådgivare säger att vi måste ha en bekräftelse på att Du skall driva en process mot 
alla andra. SS: Det måste vara lika behandling, det kan inte vara så att Jotron betalar och alla andra går fria. HL: 
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Det är ju dom som betalar, Du har som exempel SAAB som var med redan från 90-talet och dom har betalat i 
många år. SS: Det är många andra som inte betalar, Furuno som är en storproducent och vi har McMurdo och 
flera andra. Det måste vara lika behandling annars skulle vi få ett handikapp i förhållande till både Furuno och de 
andra som inte betalar. HL: Vem är det som säger att dom inte betalar? SS: Att Furuno inte betalar, det säger 
dom själva. HL: Är det andra som också säger att de inte betalar? SS: McMurdo säger att som inte betalar. HL: 
Du menar alltså att Furuno och Japan Radio säger att dom inte betalar? SS: Ja. SS: Dom säger att dom inte 
betalar och då säger jag; ”I himmelens namn hela licensöverenskommelsen är baserad på att alla AIS 
producenterna skulle behandlas lika och betala”. Då blir dom lite bekymrade och säger är det dom som betalar 
och inte betalar och vad tänker GP&C att göra med det.  
 
HL: Jag blir bekymrad om företagen säger att dom inte ska betala. SS: Om dom inte ska betala vet jag inte men 
dom betalar inte licens. 
 
SS: Vi måste ha en rättvis behandlig rättvis behandlig i förhållande till våra konkurrenter annars blir det helt fel. 
Konkurrensen måste vara helt lika. HL: Bara de inte försöker komma överens om sinsemellan för då är det ju 
kartellbildning. SS: Det vet jag ingen om men det jag vet är om vi skall betala en licens så skall de andra AIS 
producenterna betala licenser också och en så står aktör som Furuno må ju i himmelens namn betala för Furuno 
är de som levererat det största antalet till denna marknad. 
 
SS: Nu har jag fått kommentarer från vår advokat och vår intention är att betala men vår intention är att få lika 
behandling i förhållande till andra producenter. HL: I värsta fall får man gå till EU Kommissionen får det låter 
nästan som att det är kartellbildning genom att avsiktligt undvika betalning. SS: Ja just det där är också EU lagen 
men för licenser skall vara lika för alla annars så blir det fel och konkurrensvridning.  
 
SS: Vår advokat säger att vi kan betala men det skall också upprättas ett dokument där det ställs krav att GP&C 
tecknar licenser med övriga producenter så vi vet att alla får lika behandling. Och sker inte detta så skall Jotron 
ha rätt att kräva återbetalning. 
 
HL: Jag håller med och jag är oerhört tacksam att om Du skulle höra att det är någon säger att dom avser att 
smita undan så skall vi ta tag i det omedelbart. 
 
SS: När det gäller leveranser till fartyg så är Furuno den absolut största aktören, dom är jättestora. Vi är väldigt 
små i förhållande till Furuno. 
 
SS: McMurdo har också levererat och dom säger att dom inte har någon intention att betala licens över huvud 
taget. HL: Dom måste ju vara medvetna om att det är patent. SS: Det skiter dom i, Håkan. 
 
HL: Idag i Dagens Nyheter har mycket högt uppsatta personer en helsida med ett upprop ställt till svenska 
regeringen där man kräver att svenska regeringen tillsammans med EU skall verkar för att man får in 
licensintäkter på patent och att det blir rättvisa genom att engagera åklagare. SS: Det förstår jag ju annars 
kommer EU länderna eller producenterna i EU länderna få ett handikapp för amerikaner och japaner skiter i att 
betala någonting och det går inte, det går inte Håkan. HL: Jag tror inte man förstått hur stort problemet är men 
det är gigantiskt. SS: Ja visst är det gigantiskt det är många som har patent som blir missbrukat ute i världen, 
speciellt i USA och Japan. De två länderna är de största bovarna när det gäller missbruk av patent. 
 
HL: Men McMurdo har sagt rakt på sak att dom inte bryr sig om patentet? SS: Dom har sagt att dom skiter i 
patentet, dom har inga intentioner att betala för patentet. Furuno säger inte det, dom är japaner, dom säger nej vi 
betalar inte sen vill dom inte tala mer om saken. 
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Godt Nyttår, Håkan. 
 
Jeg lovet deg en tilbakemelding før nyttår, og beklager at det av ulike 
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årsaker ikke var mulig å få det til. 
 
Som jeg nevnte over telefon til deg, så hadde vi fått en tilbakemelding 
i saken som vi ønsket å gå gjennom, før vi returnerte vårt svar. 
 
Som kjent så har det hele tiden fra vår side vært intensjonen å betale 
den lisensen som vi lovmessig ville bli pålagt å gjøre for AIS patentet. 
En klar forutsetning i denne saken har imidlertid vært hele tiden at 
alle AIS produsentene uansett nasjonalitet, både for ombordenheter og 
basestasjoner, skal betale en lisens  tilsvarende. Det har vi også fått 
bekreftet muntlig flere ganger fra deg ville bli gjennomført. Ikke bare 
som en intensjon, men gjennomført til fulle. Det ble også understreket i 
vårt covering letter til GPC sitt advokatfirma i USA, når vi returnerte 
avtalen i underskrevet stand. 
 
Vi kan nevne at dette var tilsvarende den situasjonen vi hadde i sin 
tid med Mitsubitchi som hadde patentrettigheter for SART enheten ( 
Search and Rescue Radar Transponder). Der ble det gjennomført lik 
lisenshonorar for samtlige produsenter. Vi inngikk avtale, men avventet 
den gang utbetalingen (der lisensen ble avsatt årlig i våre regnskaper) 
inntil vi hadde en skriftlig bekreftelse fra Mitsubichi på at alle 
produsentene hadde signert, og lisensen innkrevd. 
 
Jeg kan bekrefte at vi også for AIS enheten har avsatt lisens i våre 
regnskaper. Men forutsetningene om at alle AIS produsentene må ha en 
lisensavtale tilsvarende, må være oppfylt slik det hele tiden har vært 
enighet om. Noe annet vil være konkurransevridende og også i strid med 
EU sitt lovverk. 
 
Som nevnt så har vi fått klare tilbakemeldinger på at det er AIS 
produsenter som ikke har signert, og heller ikke har til hensikt å 
betale noen form for AIS lisens. Det gjør oss urolige. Skjer det at vi 
blir en av få som betaler lisens, så vil vi få en negativ 
konkurransevridning på 6% i forhold til våre større konkurrenter. Det 
kan vi ikke akseptere. 
 
Hele prosessen har tatt uforholdsmessig lang tid, og lite eller ingen 
ting har skjedd i løpet av den tiden fra vi signerte avtalen til i dag, 
selv om du forsikret oss den gang om at alle produsentene vill bli 
avkrevd lisens der de som ikke signerte skulle bli saksøkt. Det har ikke 
skjedd. 
 
I tillegg vil jeg igjen nevne for deg at avtalen vi den gang signerte 
og sendte til GPC sitt advokatfirma i USA, Pillsbury, Winthrope Shawn 
Pittman, LLP, aldri kom i retur i signert stand. Den fikk vi først 
tilsendt før jul i år, etter at jeg hadde gjort deg oppmerksom på 
situasjonen. Vi har også opplevd at brev som ble sendt til 
advokatfirmaet til GPC i USA har kommet i retur med påskriften "Not 
deliverable. Return to sender". 
 
Vi opplever det hele som svært uryddig og bekymringsfullt, og håper du 
forstår også vår situasjon og bekymringen knyttet til hele 
saksbehandlingen og den risiko som vi løper for å havne i en negativ 
konkurransesituasjon i forhold til våre konkurrenter. 
 
Slik situasjonen nå står har vi derfor fått anbefalt å avvente 
utbetalingen av lisensavgiften inntil vi har fått bekreftelse fra GPC på 
at alle produsentene har signert avtalen og er avkrevd avgift etter 
samme regler som oss. 
 



Bilagor till ”Exempel 3 – Jotron” 20

Med vennlig hilsen 
 
Steinar 
Jotron 
 
Steinar Saeter 
Managing Director 
Jotron AS 
(www.jotron.com) 
tel no. +47 33139715 (direct line) 
skype: sts_jotron 
mobile phone: +47 90736071 
fax no. +47 33126780 
e mail address: steinar.saeter@jotron.com 

 
 
 


