Kvartalsbrev från Evert & Bolagen, Q1+Q2/2012
Evert Jonsson Gruppen (EJG) består idag av de helägda bolagen Evert Jonsson Tech Sales AB, Evert Jonsson
Consulting AB, samt Jonsson & Jonsson HB.
Fortsatt högsta kreditvärdighet för Evert Jonsson Tech Sales AB hos UC!
Även i år har EJ Tech Sales AB fått högsta betyg hos Upplysningscentralen. – Riskklass 5 (Högsta kreditvärdighet) Info –
www.uc.se
J & J: Tvister avslutade, en ägare till bolaget, försäljning av Apparna och Sherporna tickar på!
Rättstvisten om upphovsrätten till de första fartkameraapparna för iPhone slutade med förlikning mellan J & J och
underleverantören av programmering från KTH. Ägarkonflikten inom handelsbolaget ang. hur denna rättstvist skulle
hanteras, löstes genom att undertecknad köpte ut MI Enterprise AB som hälftenägare i HB Isaksson & Jonsson (som nu är
HB Jonsson & Jonsson). Så nu är det ordning på torpet igen. Apparna tickar på liksom försäljning av Sherporna. J & J har
genom detta fått ny energi efter två hårda och obehagliga år. Som började med ett oskyldigt utvecklingsprojekt med en ung
KTH-student som såg ut som Jesusbarnet i krubban. En resa som kunnat sluta illa.
Läxan från dessa två hårda år är;
a) Kolla vem som de facto kör bolaget du ingår ett samarbete med. Kolla personerna på www.ratsit.se
b) Ha inte för bråttom att lansera produkten innan alla frågor kring upphovsrätt för helheten och de ingående delarna är
100 % klarlagt i avtal. När pengarna börjar ticka in så dyker de verkliga intressena och intentionerna upp.
c) Teckna en företagarförsäkring med rättskydd. Så att du har ammunition att försvara dig när motpartens inhyrda
torpedadvokaters första anfallsvåg kommer. Med fullt Pearl Harbor-fokus på att på sänka ditt företag i första
intensiva anfallsvågen.
d) Fråga ett proffs på upphovsrättsliga tvister vad slutnotan på en utdragen upphovsrättslig process kan sluta på om
motparten är kompromisslös och tar ärendet till sista instans. När du fattar att den summan kan vara 10 – 20 ggr
högre än rättsskyddet, sök förlikning med motparten. Även om det sätter ditt rättsmedvetande och dina kräkreflexer
på hårda prov.
e) Gå aldrig in i ett 50-50 ägt bolag. Det är lätt att dela 50-50 av framgång. Svårare att dela 50-50 av motgång. Har du
ändå gjort det misstaget - erbjud din partner ett skäligt bud för att få hela ägandet. Kräver denne orimliga summor
för sin ägarandel, så meddela att du kommer att begära det 50-50 ägda bolaget i likvidation trots att de värden som
finns i bolaget då tillfaller andra än ägarna. Då är förhandlingsläget ett annat. Då kommer man överens om
köpesumman för halva ägandet. Man ska ha mer än 50 % av ägandet eller mindre än 5 %, sa Olle Råbom, ägare och
grundare av Råsjö Torv AB.
f) Räkna med lite ”posttraumatiskt stressyndrom” när kriget i och runt det egna bolaget är slut. Det tar ett tag att återfå
optimismen, kraften och vinnarinstinkten efter ett trauma.
g) Till slut så är det ruskiga över. Och det är dags att ta nya tag.

Hård konkurrens och mild vinter gav tuff början på samarbetet med Rindi Pellets!
EJ Tech Sales samarbetar sedan hösten med bioenergiföretaget Rindi Pellets i Dalarna. (www.rindipellets.se) . Företaget
ingår i Rindikoncernen (www.rindi.se) som tjänar pengar på leveranser av färdig värme och förlorar sina pengar på pellets.
Det finns för många Pelletsfabriker i Sverige, Finland och Baltikum i förhållande till efterfrågan. Stenhård konkurrens med
starka konkurrenter som StoraEnso, SCA, OK/Q8, statsägda finska bolaget Neova, har pressat ner pelletspriserna i nivån 40
% av oljepriset. (Pelletseldning är som oljeeldning högt automatiserad och kräver liten bemanning jämfört med t.ex.
fliseldning.) En mild vinter 2011/2012 med uppbyggnad av stora pelletslager hos de flesta producenter pressade ner priset
ytterligare. Rindi har i det läget, som flera av konkurrenterna tidigare gjort, valt att lägga ner en av fabrikerna än att sälja stora
volymer med förlust. Det förändrar förutsättningarna för mitt uppdrag och vi står även på detta område inför ett omtag utifrån
den nya situationen inom Rindi Pellets.
J & J återgår till att bli ett företag i Teknikbyn/Västerås Science Park!
Undertecknad beslöt för ett tag sedan att inte bidra till finansieringen av Västerås Science Parks omfattande och extravaganta
krogrepresentation. Genom att inte betala den årliga avgiften för medlemsföretagen. Initiativet – och att jag gjorde mitt beslut
offentligt - var inte populärt i alla läger.
Hursomhelst fick det avsedd verkan. Reglerna för representation har skärpts. Den nya VD:n Caroline Drabe har återgått till de
normala och sunda rutiner som gäller för representation inom näringslivet. Likaså har man tagit tag i frågan med
medlemsflykt, kvalitetssäkring av kunskapshöjd i medlemsföretagen, samt att åter börja sätta medlemsföretagens intressen
och vilja i främsta rummet. Detta tillsammans med personbyten i rätt riktning på chefsstolarna i ABB, Mälardalens högskola
och i Stadshuset (Ny Stadsdirektör är ännu inte tillsatt), har gjort att jag återigen betalar medlemsavgiften för HB Jonsson &
Jonsson.

Sommarerbjudande på Sherpa GPS!
J & J firar att ordningen på torpet i bolaget är återställd med ett sommarerbjudande på Sherpa 1000 GPS. För de
femtio första kunderna så sänker vi priset från 1895 kr till 1250 kronor per styck. Skicka ett mail till
evert@evertjonsson.se så skickar jag en Sherpa mot postförskott. Sherpan har nyligen uppdaterats med 40
nya/ändrade kamerapositioner i Finland och 50 dito i Sverige. Uppdateringar är gratis och kan tankas ner från vår
hemsida – www.isakjonsson.com
Ett fantastiskt år med Victor!
Min yngste son har avslutat sitt första år i skolan. Grabben har huvudet på skaft, så det går bra i alla ämnen. På
Capoeira har han utvecklat styrka och smidighet i kroppen. Fått sitt första gröna bälte i kampkonsten från Brasilien.
Hjular nu för fullt på fyra och tre ”ekrar. Fotbollsintresset på topp i IFK Västerås, på Landslagets fotbollsskola, i
Milan Junior Camp och efter de stora pojkarnas insatser i EM 2012.Info - http://sv.wikipedia.org/wiki/Capoeira
Nu tar jag inom kort en välbehövlig semester!
Med vänlig hälsning
Evert & Bolagen
Evert Jonsson
Grundare, Ägare och VD
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