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Dnr T 485/90 ]ernmanufaktur Aktiebolaget Raco ./. Kiemeco Nord
Aktiebolag angående skadestånd på grund av kontraktsbrott

Grossistförbundet Svensk Handel har beretts tillfälle att yttra sig i rubricerat
mål och vill med anledning härav avge yttrande. Tiil grund for yttrandet
ligger diskussioner med ett antal jurister hos medlemsföretag och jurister
på advokatbyråer som brukar företräda medlemsforetag samt branschom-
budsmän.

Grossistforbundet Svensk Handei är huvudorganisation för grossister,
importörer och leverantörer. Huvuddelen av medlemsföretagen är
anslutna genom någon av de 60-tal branschforeningar som ingår i for-
bundet. Företagen forser industri, offentlig sektor, detaljhandel m fl med
konsumtions- och investeringsvaror.

Upplysningsvis kan nämnas att revisionskäranden Jernmanufaktur
Aktiebolaget Raco har införiivats med ]ernmanufaktur Försäljnings
Aktiebolag, som är medlem i Grossistforbundet Svensk Handel. Det
senare bolaget ingår numera i Gunnebokoncernen.

Förbundets medlemsföretag är mångfacetterade och har funnits på den
svenska marknaden under olika lång tid. Genomgående är att äldre mindre
företag inte har skriftliga återförsäljaravtal. Stora företag och nyetablerade
företag brukar reglera sina affärsforhållanden med skriftliga avtal.
Nyetablerade företag reglerar ofta sina affärsförhållanden genom att
använda "ensamåte.försållu.uvtal (EÅ 85)", som har utarbetats i samarbete
mellan oss, Sveriges Handelsagenters Förbund och Sveriges Industri-
förbund. I detta sammanhang är det av intresse att notera att
Mekanförbundet, som har uttalat sig i målet angående frågan om
prövningstillstånd, är medlem i Industriförbundet. I "EÄ 85" hot frågan
förutsedd försäljningskvantitet behancllats såväi i sjäiva avtalet som i
utgivna kommentarer. Avtalet och kommentarerna bifogas.
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Enligt forbundets referenspersoner är det mindre vanligt att ensamåterför-
såiljaravtal innehåller garantiregler beträffande kvantitet. N& detta före-
kommer är det som regel fråga om exklusiva märkesvaror. Vanligare är att
parterna i avtalen anger ett icke bindande forsäljningsmåI men kommer
överens om att priset skall vara differentierat beroende på faktiskt såld
kvantitet. Oberoende av om avtalade bestämmelser beträffande
minimikvantiteter uppfattas som bindande åtaganden eller icke bindande
målsättningar är det inte brukiigt att skadestånd utgår om återförsäIjarna
inte uppnår det i avtalet angivna försäljningsmålet. Den enda sanktionen är

' att återförsäljaren förlorar sin ensamrätt till försäijningm.

Det är förbundets uppfattning att leverantörerna strävar efter avtal med
garanterade minimikvantiteter men att återförsäljarna saknar intresse av
detta och att de endast brukar acceptera detta betråiffande produkter som det
är särskilt attraktivt att erhålla ensamåterförsäljarrätten till.

{l;"* ! Sammanfattningsvis vill förbundet framhålla, att vi inte deiar
u'"'f t* ' Mekanförbundets uppfattning att den typ av klausuler som förekommer i

målet är vanlig. Förekommer liknande klausuler bör enligt förbundets
referenspersoner avtalen uttömmande reglera, vilka sanktioner som kan
bli aktuella.

Stockhoim den 27 augusti i991,

Grossistförbundet Svensk Handel
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