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Øget erstatningskrav mod TV 2
SBS TV har 6. februar 2012 indgivet replik til Østre Landsret i den erstatningssag, der er
anlagt af SBS TV. Heri forhøjer SBS TV sin påstand om krav mod TV 2 fra 160 mio. kr. til
650 mio. kr. med tillæg af procesrenter.
Sagen for Østre Landsret er en udløber af Højesterets afgørelse fra marts 2011, hvor TV 2s
årsrabat til annoncører blev underkendt med dommerstemmerne 3-2. Lignende
volumenrabatter anvendes af det øvrige annonce- og mediemarked, men TV 2 er efter
Højesteretsafgørelsen ophørt med at tilbyde årsrabat.
TV 2s årsrabat var i 15 år genstand for modsatrettede afgørelser ved forskellige instanser.
SBS TV’s krav er tidligere forhøjet i flere omgange, senest i sommeren 2011.
SBS TV’s påståede tab bygger på teoretiske opgørelser, og TV 2 bestrider, at der foreligger
fornødent ansvarsgrundlag og årsagssammenhæng. TV 2 finder, at SBS TV’s argumentation
og tabsopgørelser er spekulative og udokumenterede. TV 2 vil redegøre herfor over for Østre
Landsret.
Erstatningskravet kommer i forlængelse af en forhøjelse af tilsvarende krav fra Viasat 30.
december 2011 fra 350 mio. kr. til 1.635 mio. kr. Der henvises til særskilt meddelelse herom
4. januar 2012.
Det må formodes, at erstatningssagen anlagt af SBS TV vil være langvarig.
- SBS’ erstatningskrav mod TV 2 kommer i forlængelse af Viasats krav fra december 2011
og er derfor ikke overraskende. TV 2 er fortsat uenig og afviser SBS’ krav som urealistisk.
Hos TV 2 vil vi allerhelst bruge vores kræfter på at skabe gode nyhedsudsendelser og
stærke programmer til danskerne, men det er blevet et vilkår for os, at konkurrenterne vil
bruge retssager til at forsøge at stække TV 2. Vi må forvente, at sagen bliver langvarig, siger
TV 2s administrerende direktør, Merete Eldrup.
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