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Mellan 4i0 Secure 7eletronics AB, 559117-6291med adress Kompanigatan 66, 587
58 Linköping nedan ”Bolaget”, och Berotec AB, org nr 556608-6822, med adress
Box 11026, 100 61 Stockholm, nedan ”Berotec”, nedan enskilt benämnda ”Part” och
gemensamt benämnda ”Parterna”, har denna dag träffats följande

Samarbetsavtal
Bakgrund

1
1.1

Berotec är ett företag som marknadsför och förmedlar bland annat
tjänster inom produktutveckling och systemutveckling.

1.2

Bolaget är ett företag som bland annat kan tillhandhålla de tjänster som
Berotec enligt punkten 1.1 marknadsför och förmedlar.

1.3

Bolaget avser att engagera Berotec såsom marknadsföringsbolag för att
därigenom få tillgång till det nätverk av enskilda köpare, nedan
”Slutkunden”, av sådana tjänster Bolaget tillhandahåller och till vilket
Berotec har tillgång.

1.4

Berotec skall i de fall Berotec anser att ett uppdrag, nedan
”Kunduppdraget”, passar Bolaget ge Bolaget en förfrågan om att utföra det
enskilda Kunduppdraget. Bolaget äger då rätt att åta sig att utföra sådant
Kunduppdrag under de förutsättningar och villkor som Slutkunden angivit.
Bolaget har att acceptera Kunduppdraget enligt de av Slutkunden ställda
villkoren för utförandet av Kunduppdraget. Kunduppdragets innehåll skall i
varje enskilt fall definieras i en kunduppdragsbeskrivning.

1.5

Bolaget har full frihet att antingen acceptera eller avböja Kunduppdrag
erbjudna av Berotec.

Syfte och mål

2

3

2.1

Detta Samarbetsavtal avser att reglera villkoren för det uppdrag, nedan
”Säljuppdraget”, som Bolaget givit till Berotec avseende marknadsföring
och förmedling av Bolagets tjänster.

2.2

Samarbetsavtalet reglerar även Parternas övriga mellanhavanden under den
tid som regleras i punkt 18.

Säljuppdrag
Bolaget ger härmed i Säljuppdrag till Berotec, och Berotec accepterar
Säljuppdraget, att, i enlighet med villkoren i detta avtal, för Bolagets räkning
marknadsföra och förmedla de tjänster Bolaget tillhandahåller.
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Beställning

4
4.1

Uppdragsbeskrivning avseende Kunduppdrag
För varje Kunduppdrag upprättas en uppdragsbeskrivning, nedan
”Uppdragsbeskrivningen”, som anger Kunduppdragets omfattning i
kalender- och mantid. Ett Kunduppdrag skall anses påbörjat när
Uppdragsbeskrivningen undertecknats av Parterna. Om Kunduppdraget
avbryts av Berotecs köpare, dvs Slutkunden, upphör Kunduppdraget
omedelbart att gälla. Skadestånd som Berotec erhåller i sådant fall
tillkommer Bolaget enligt samma beräkningsgrund som i punkt 7.2.
Förutsatt att inte omständigheterna i det enskilda fallet kräver skriftlighet
kan Parterna komma överens om Uppdragsbeskrivningen skall vara
muntlig.
Oavsett vad som sägs i denna punkt eller Uppdragsbeskrivningen avseende
arbetstider, har Bolaget, inom ramen för vad Slutkund accepterar, eget
ansvar för sitt arbete och sin arbetstid, och leder och fördelar sitt arbete
helt utan Berotecs medverkan.

Meddelanden

5
5.1

Meddelanden med anledning av detta avtal eller enskilda Kunduppdrag skall
sändas skriftligen till Parternas i ingressen angivna adresser.

5.2

Kontaktperson hos Bolaget skall alltid vara Joakim Ekblad.

5.3

Kontaktperson hos Berotec är Niklas Rengfors, eller den han i det enskilda
fallet utser.

Genomförande av samarbetet och Säljuppdrag

6

Genom detta avtals undertecknande åtar sig Berotec
6.1

att i möjligaste mån tillse att Bolaget har hög sysselsättning till ett så högt
arvode som möjligt;

6.2

att sträva efter att anordna och stå kostnaden för två gemensamma
kundaktiviteter per år;

6.3

att tillhandahålla en kompetent marknadsföring och förmedling av
tjänsterna;

6.4

att tillhandahålla e-mail adress, visitkort, hemsida samt normalt säljmaterial

6.5

att bevaka avtal, beställningar och betalningsförmåga hos Slutkund;

6.6

att fakturera Slutkund med av Bolaget inlämnat underlag;

6.7

att genomföra regelbunden kvalitetsuppföljning av pågående och
genomförda Kunduppdrag.
Genom detta avtals undertecknande åtar sig Bolaget

6.8

att under pågående Kunduppdrag, förmedlade enligt detta avtal, enbart
agera med Berotecs namn utåt mot Slutkund.
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Arvode för Säljuppdrag

7
7.1

Arvodet för varje enskilt Kunduppdrag skall särskilt fastställas i respektive
Uppdragsbeskrivning.

7.2

Gällande arvodesfördelning ger Bolaget 80 % och Berotec 20 % av från
Slutkund influtna medel för varje enskilt Kunduppdrag. De 20 % av arvodet
som skall kvarbli i Berotec efter att Slutkunden erlagt betalning i enlighet
med den av Berotec utställda fakturan skall utgöra Bolagets ersättning till
Berotec för Säljuppdraget samt kostnader för eventuell mellanfakturering.

Betalning och Risk för Kundförlust

8
8.1

Om inget annat avtalats i det enskilda fallet skall gälla:

Fakturering från Bolaget till Berotec skall ske i samma
betalningsordning som överenskommits för det enskilda
Kunduppdraget. För det fall Kunduppdraget varar kortare tid än en
(1) månad skall fakturering alltid ske i samband med Kunduppdragets
avslutande.
Faktura skall ange aktuellt uppdragsnummer, Kunduppdragets namn samt
namn på för Kunduppdraget ansvarig person hos Slutkunden.
Timersättning, antal timmar, rese- och traktamentskostnader och övriga
kostnader redovisas separat per konsult/per Kunduppdrag.
Berotec erlägger betalning för utställd faktura normalt per 35 dagar netto,
dock tidigast när ersättning från Slutkund erhållits. Vid för sen betalning
från Slutkund tillkommer dröjsmålsränta uppgående till gällande
referensränta med ett tillägg om åtta procent plus eventuell
påminnelseavgift.
Anmärkning mot Bolagets faktura skall göras skriftligen inom 10 dagar.

9

8.2

För det fall Slutkund inte betalar faktura i tid skall;

8.3

Berotec söka driva in betalningen på lämpligt sätt,

8.4

Parterna proportionellt ansvara för eventuellt uppkommen kundförlust
enligt samma beräkningsgrund som i punkt 7.2.

Moms
Samtliga i detta Samarbetsavtal, med tillhörande bilagor, beskrivna arvoden
och kostnader är angivna exklusive moms.

10

Ansvar
Berotecs skadeståndsansvar är begränsat till vad som stadgats under
punkterna 13 och 14.
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11

Sekretess
11.1 All information, skriftlig, muntlig eller i elektronisk form, som i anledning av
detta avtal kommer utväxlas mellan Parterna, är hemlig. Parterna är
överens om att all information skall anses omfattas av lag (1990:409) om
skydd för företagshemligheter.
11.2 Erhållen information får ej användas för annat än avtalat ändamål och
enbart under avtalstiden. Parterna skall genom sekretessförbindelse för
personal eller genom andra lämpliga åtgärder tillse att sekretess iakttas av
deras respektive organisation. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan
information som Part kan visa blivit känd för honom på annat sätt än
genom uppfyllande av detta avtal eller som är allmänt känd.
Sekretesskyldigheten gäller så länge detta avtal gäller och för en tid av tio
(10) år efter det att detta avtal upphört att gälla.
11.3 Beträffande all information, skriftlig, muntlig eller i elektronisk form, som
Bolaget vid utförande av de enskilda uppdragen erhåller från Slutkund skall
följande gälla; Bolaget skall ensamt gentemot Slutkunden svara för att
Bolaget upprätthåller med anledning av erhållen information påkallad
sekretess. Även om Bolaget inte särskilt i Uppdragsbeskrivningen för det
enskilda Kunduppdraget eller på annat sätt av Slutkunden ålagts sekretess
förbinder sig Bolaget att upprätthålla sådan sekretess beträffande av
Slutkunden erhållen information som följer av detta avtal. Vid brott mot
sådan sekretess skall Bolaget alltid hålla Berotec skadelöst för eventuella
anspråk som kan framställas mot Berotec med anledning av
sekretessbrottet.

12

Konkurrensklausul
Bolaget förbinder sig att under den tid detta avtal gäller inte utan Berotecs
skriftliga medgivande direkt eller indirekt träffa avtal avseende
konsulttjänster med sådan Slutkund som Bolaget kommit i kontakt med
genom Berotecs uppfyllande av detta avtal.

13

Försäkring
Bolaget skall inneha;
• allmän ansvarsförsäkring med försäkringsbelopp 10 MSEK
• konsultansvarsförsäkring enligt ABK/ABDAKA med försäkringsbelopp
120 basbelopp.
• vid speciella behov avtalas en separat konsultansvarsförsäkring i samråd
med ansvarig säljare.
Ovanstående försäkringar tecknas och betalas i normalfallet av Berotec.
Observera att den tecknande försäkringen enbart gäller uppdrag som
förmedlats genom Berotec.
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14

Hävning av uppdrag
För det fall Bolaget önskar bli fri från påbörjat Kunduppdrag skall Bolaget
avisera detta till Berotec minst 3 månader i förväg, så att ersättare kan
överta Kunduppdraget.
Om föreslagen ersättare inte kan accepteras av Slutkund, eller ersättare
inte kan erhållas inom en tid av maximalt 2 månader, kan Berotec tvingas
säga upp avtalet med Slutkund och med Bolaget.
Eventuella problem, kostnader och andra konsekvenser av sådan i
föregående stycke angiven uppsägning skall vid varje tillfälle lösas mellan
Berotec och Bolaget i god tid innan uppsägning av Kunduppdraget sker.

15

Fördelning av kunduppdrag
Genom att ingå detta avtal har parterna förståelse och ansvar för att i alla
lägen arbeta för intressanta och ekonomiskt fördelaktiga Kunduppdrag.
Båda parterna är dock medvetna om att beläggningsbehovet ibland kan
komma före både uppdragsnivå, geografisk placering samt arvode.
Berotecs strategi för prioritering av tillgängliga bolag vid urval i nätverket
grundar sig på och prioriteras enligt följande:
1. Bolagets tidigare erfarenhet av liknande projekt,
2. Bolagets kompetens i förhållande till uppdragets karaktär
3. Strategisk utvecklings- marknadssatsning,
4. Tidigare obelagdhet för Bolaget,
5. Den geografiska närheten mellan Bolaget och Kunduppdraget.

16

Garantier
16.1 Det åligger Bolaget att svara för att erhållna Kunduppdrag utförs korrekt.
Om Bolaget accepterar att utföra enskilt Kunduppdrag accepterar Bolaget
således samtidigt att de garantier och ansvarsåtaganden som Berotec
överenskommit med Slutkunden skall gälla.
16.2 Bolaget skall stå för kostnader som hänför sig till brist i av Bolaget utförd
åtgärd inom ramen för Uppdragsbeskrivningen.
16.3 Det åligger Berotec att vidarebefordra eventuella reklamationer till Bolaget
inom sju (7) dagar från erhållande av denna från Slutkund.
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17

Force majeure
Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrund därest de
inträffar sedan avtal om Säljuppdraget slutits och hindrar dess fullgörande.
Arbetskonflikt, krig, mobilisering, oförutsedda militärinkallelser, eldsvåda,
valutarestriktion, naturkatastrof samt varje annan omständighet som
parterna ej kan råda över.
Det åligger Part som åberopar Force majeure att utan uppskov skriftligen
underrätta den andra Parten om uppkomsten därav.

18

Avtalstid och uppsägning
18.1 Detta avtal träder i kraft när det undertecknats av båda Parter och gäller
tills vidare med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Parterna kan dock
genom skriftlig överenskommelse besluta om förkortad uppsägningstid.
18.2 Uppsägning av detta avtal påverkar inte innehållet i och utförandet av
redan överenskomna Kunduppdrag som träffats mellan Parterna.
Åtaganden och skyldigheter i detta avtal som berör enskilda Kunduppdrag,
kvarstår tills sådana Kunduppdrag är slutförda.
18.3 Förtida upphörande av avtalet
Part skall äga rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal i förtid
om någon av följande omständigheter inträffar:
a) Om Part begått ett väsentligt avtalsbrott och inte vidtagit rättelse
inom 30 dagar efter skriftlig underrättelse med hänvisning till
detta avtalsavsnitt, kan den andra Parten säga upp avtalet till
omedelbart upphörande;
b) Om Part inställer betalningarna, försätts i konkurs eller likvidation
eller inleder ackordsförhandlingar skall avtalet omedelbart
upphöra att gälla;
c) Om äganderätten till eller kontrollen av Part ändras utan att
motparten lämnat sitt skriftliga samtycke härtill, kan avtalet sägas
upp till omedelbart upphörande.

19

Ikraftträdande
Detta avtal träder ikraft när det undertecknats av båda Parterna.

20

Avtalsförändringar och omförhandling
Förändringar och tillägg till detta avtal skall göras skriftligen och vara
undertecknade av Parterna för att vara bindande.

21

Överlåtelse av avtalet
Detta avtal får inte överlåtas till annan utan den andra Partens i förväg
inhämtade skriftliga samtycke.
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22

Tvist
22.1 Tvister angående tillkomsten, tillämpningen eller tolkningen av detta avtal
skall slutligt avgöras enligt Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstituts regler om förenklat skiljeförfarande. Skiljeförfarandet
skall äga rum i Stockholm.

Detta avtal har upprättats i två (2) exemplar, varav parterna tagit var sitt.
Linköping den .…/…. 2018
4i0 Secure 7eletronics AB

Linköping den …./…. 2018
Berotec AB

_______________________

___________________

Joakim Ekblad

Niklas Rengfors
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