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R,ittsl ig grund

[..lerreco Nord AB har hävt ett mel lan part.erna ingånget .iLerförsä1jar-
avtal p g a anLeciperat kontraktsbrott. [rcntral<tsbroltet bestod j

a Lt Jernnranuf aktur AII in Le uppnådde gar^anter'ad f örsä ljn inqsvolyrir
enligL avtalel; kontr.rktsbrotLet var r,.isenlligt för Klenteco l'lorJ Alj.

Jernmanufaktur AB har strikt ansvar för uprrkomnren skacla.

Bakgrund

Jernmanufaktul AB Raco är ett hc1ägt dot.t-erbolag ti11 Jelnrnanufaktur
Ilaco Försäl jnings AB. Bolaget sal jer v ia nroderbolaget produkter jrrom

området fäsLelement inorn byggnadsnaLerjalsektorn. Verkstäl Iande

direktör i jernnranufaktur AB Raco är Lay's,.Jiv'ede.

Klemeco Nord AB ägs av BerLi I Burslr'önr. Bert i I Burstr-örrr eir ingenjor
och sysslar bl cr nred idi- och uppiinnarverksamiret inom mekarrik,

byggnaclsteknjk och formgivning. Han I'rar f1er,r p,rtent såväl inhenrsl<a

sorn utländska. Bl a lrar Berl j I Burströrn f ått pate nt på en ny skruv/
spjk/nit.-princip i porösa stenbyggnaclsmaterial. Fäst.elemenLet är varu-
ntärkesregi strerat under namnet. Klernit. [JLsecncie or-ir tekrri s!<a claLa

krinq produkten framgåi' av fril.rga i.

Klemeco i\ord AB, nedan kal lat Klemeco, upplät år 1982 formlöst ensant-

rättsförsäljning a'y l(lemit i Sverige ti11 Jerrrnranufaktur AB. I slutet
av år 1985 framförde Klerneco en önskan om att bryta sanrarbetet p g a

at.t försäljningsansträngningarna från Jernrnanufaklur /\[]:s sici,r avt,og,

UUCSa-?. Jerrrrnanufaktur AB svarade genonr sin styrelseordförarrde alt
bolagel- i fiirst.a hand vjlli: ha l<var ensamrättsförsäljningen. Alterna+"ivt
förr:s1ogs att pai'terna skulle enas oir de fortsatta viIll.loren, biIaga 1.

Part.erna gick in i förhcrrrdl ingar, varvid Klerrreco iöreträddes av ställ-
företrädaren Br:rtil Bui^sLrönr och Jerrrmanufaktur AB av förutorn ställ-
f öreträdarFjn Lars ,l jvede, karnrern oclr t j I I j ka akt ieägaren Tornrny Lund-

gren sanrL ,rdvokal.en laq.ls I l\i].1:5on. Klernr:co var nrycket i.veksarn+" til I

oin .jernnrai'rul'akt-ur Ati skul le f å bibelrål la ensanrrätten, nren föl I ti il
iöqa p Q d crt.t bolageL gdranLerade en mjnimiför'sä1jning. Resultat.et av

förlrarrdlirrgarna blev ctl skr if tl igt återiijrsäl jaravtal errligt L,Lbgl 4,
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nedan kal I at Avt.rlet. Avtalet undertecknades av

1986.

parterna den 30 januari

Avtalet innebar bl a att Jernntanufaktur AB fjck ensarrträtten i Sverige
av f örsäl jningen av Klenril-produktern,r. I gengä1cl åtog sig Jernrnanu-
faktur Atl att köpa vjss nrjn'inrikvantitet. Av Avtalets punkt 3 fram-
går att Jernmanufaktur AB uncler i986 sku11e köpa i fast raknjng för
tn'inst 600.000 kr och under 1987 för lika niycket. Vcrrofna skulle
levereras utrder respektjve kalencierår. För tiden efter 1987 skul le
man träffa ny överenskonrmelse om minjrnikvantitet.

0rn åierförsäljaren inte uppnåcirje nrinirnikvantiteten, d v s de ij00.0tl0
kronorna under året, hacle Klerneco rätt att säga upp avtalet LiI I

ornerlelbarL upphörande. Sårlan upi.rsiigrring skullc dc,,ck ske s6:nast derr

s iste rnars året därpå. Innan Kltlnreco skrev på Avtalet förvi ssacle sig
Berti I Burströnt om att han uppf attat innehållet j pu,rkterr 3 r"iktigt.
Vid sarntal nted Jerttmanufaktur AB:s onrbud, advokat.en I'lats i Njlsson,
som cckså föri'attat Avta'lel, f rck Bur:;trönr beskecle t att nrin irni

kvant'ileten utgjorde en gararrti ocir om 'inte kvantiteten uppnåddes

skul le Klemeco vara berättiqat ti I I skadestånd.

I övrigt innehål ler Avtaleb bestärnmelser om

priser nr nr (prisljstan utgjorde de1 av avtal
felg.rranti m nr, force majeirre sarnt vissa övri
förtjänar punkterna 5.1 och 9.3 särski lt att

representation, varurlärke,
eL), f Lirsäljningsakt jviteler,
ga villkor. Av villkoren
noteras samt 10.1 och 10.3.

Äterförsäljaren ålades enligt punkten 5.f i Avtalet att akt'ivt verka för
avsättningen av produkterna samt.inte minst att informera l(lemeco ont

al lt sonr Vcrr äV betydelse för f(lemit-produkternas konkurrensvärdighet
och konkurrenskraft på marknaden. Jernmanufaktur AB: s säljare hö1 1 fram
t j I I nlars 1986 regelbunderr telefonkoritakt. rned Klerneco. Ef ter mars r;ånacj

Iti36 upphörde säljarna att rirrga. Någon annan informat'ion har inte
länrnats tiII Klemeco.

[1ed crnlednjng av att sriljarnas kontakter upphörde och försäljnings-

Bertil Burström                                 
Anteckning
JR bröt även mot avtalspunkten 9.3 vilket påpekas här.
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resLrltatet för rnaj 1986 endast uppgick t'ill 235 kr, sammanlräffade

parterna i juni 1986 för crbt diskutera fiirsäljningen. Sanrmantr'äffandet

ägde runr på Klernecos initiativ, Eedan bolaget upprerpade gånger påta1at

det ciåiiEa för's,iljrringsresultat.el. .Jernnranufaktur l\B företräddes av

Lars Jivede och Tonrnry L.urr',igren, med.ln Klenteco företräddes av Berti I

Burström och sIyrelseledamoten BriLL-i"1arie Cederholnr. Lars Jivede gav

v id sanrmantriil'f andet LrLtryck 1'ör' al.t åtagandet orn försäl jningskvant jteter

var tv ingande nrot Jernnranuf aktur Ali ocfr man f ick därför vänta ti I I

decernber 1986 för alt bedöma försäljrtingsresultatet.

Då försäljningsvolynren per siste augLrsti 19U6 inte hade förändrats
något - 0 kr urrder^ juli ocfr august.i - och JernmattuIaktur AB jnte

kallat t jll d jskussiorrsnrdte i augusti enligl Avl.alets punkt 9.3, til l-
skrev K lenreco Jernrnarrirf ,rk1.ur AB j brev per den 1 septernber 1986 och

pål-a1ade för !r.il landena, .!l_i-g_g_q___!. l(lerleco Snskade få ti11gång ti11

försä ljningen av Klenrj L-produktertta. iernntartufaktur AB: s ontbud,

advokalen i\,1als I Nilsson besvarade brevet prer clen 9 septerriber, bilaga 6

och förklarade att. Jernnranufaktur All avsåq att bibehål la ensamrä[ts-

iörsäljningen.

Jernmanuf aktur AB hacie under .1986 
f rarn t i I I derr 19 septem0er köpt f ör

sanrlran l agt 37.073 kr'. Då Avtal et st i pu le; ade att I everans av den

garanterade kvantiteten skul le ske under det aktuel la kalenderåret och

leveranstiden var B - i0 veckor kiirrde konstateras att Jernmanufaktur AB

skulle kLipa för ca 563.000 kr senast omkrjng den 20 oktober 1986 för
att leverans under året skul le kunna ske. Jernmanufaktur AB ti I lskrevs

därför'den 19 september 1986 och bereCdes tillfälle att enligt punkten

10.3 i Avtalet vjdta rätl.else och iriorn 30 dagar ktipa upp ti11 garanteraci

voiy,n senast den 20 oktober 198fi.Orn så inte skedde kunde man förutse

att Jernrnanufaktur AB inte skulle fLrllfolja avlalet, t,arför lrävnings-

förklaring reservatjorrsvis framFör'des. Denna innebar att Avtalet skulle

anses hävt och upphöra per den 21 oktober 1986 p g a anteciperat

kon Lraktsbrott, bj I aga 7. Med hänsyn ti 1 1 att Jernrnanufaktur AB endast

köpt för ccr 37.000 kr under året - under 1985 och 1984 hade rnan köpt

för respektive ca 360.000 kr och 336.000 kr - och inte hade informerat

K I ttnreco ollt '/dtl sorlt f't)r.rn I edcie dr:n rn;rrKanta neclgången, f öre1åg också

ett allvarligt brobt rnot informat'ionsskyldigheterr errligt punkten 5.1.

Bertil Burström                                     
Anteckning
Advokaten LS gör tydligt gällande att brottet mot pkt 5.1 är synnerligen allvarligt.
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Parterna sanrmanträffade därefter den 10 oktober 1986 rned sina
respek.tive juridjska orrtbud. Jernrnanuf aktur AB för klarade att man

irrt.e avsåg att 1'ullfö1ja Avtalet. Klenreco vidlröll irrrrehållet j

bt'evel crv d€n 19 seprlr:rnber 1986 och understrok aLt AvtaleL upp-

lrör'de per den 21 ok Lcbr:r l986 ocfr att bol ageL avsåg ait f rarirstäl I a

skadeståndskt'av ntot Jer-nrnanufaktur AU. Sjstndrrinda bolaq Ejorde c1å

gä1larrde .rtt. cien enda s,rriktion sont flil jde av att man intc uppnått
den gar attl.eracie volynten, var att errsanrrätten sku I le f råntas dern.

DeLLa påståerrde tillbakavisades såsorn qrundlöst.

_s34g$!:gJlgis!g ! e_!

0rn konlraktsbrolt föreligger har part rätt att hiiva ett ingångert av-

t.al. l(orrt-ral<t-sblottct skall vara väsentligt. l'1ävningsräLi för'eligqer
inle bara vicl fullborda[. kontraktsbroLt Lrtan ocl.l:å i,id arlecjperal
kor-rtraktsbi'oL'c, där även väsenlligiretskravcL ttör vara uppiy11t. .lern-
manLrfö!(tur i\B har garanterat. att rnan.,.1<ullt-. ktipa Fijr 60(t.(.,,00 l.lr

uncler 19,cjG crch för" 600.00rJ kr uncier i9'J7. tJnder '19E6 itar Jey'nnanuf .rktur
AB i<öpl för ca 40.000 kr. Kontraktsbr^ottet uåste helt kl.rrt dnses

vara väsenl1igt. Sä även med häirsyn tiII den underlåIna upplysnirrgs-
pliklen eniigt Avtalets punkL 5.1. I förevarancje Avtcrl 1'öi'r..sl<rivs

aLt kontraktsbryLande part skall ges tilll'älle Ljll rät-t.:lsc ir;nan

Avtalet f år br ina,rc, ,rtt rrnnhör'.r Dessa förLttsätLrririg.rr ät' uppi'.v11oa.

Geronr att Jernnrarr uf aktur AB garanterat eir v j ss vcl 1y,rl psp år oclr

åtagandet int-e fullfö1jts har bolageL ådragjt sjg *lliljt!".s-k.adeltånds-
skyldiglret. Såvitt gäller kontraktsbrottet nrot informationsskyldiEtreten
har bolaqet f,örfarit i vart fall J:Q$:gSJ'1,gJ. Företrädaren för Klemeco,

Ller-t il Burström, dnse'r _a-Lt.-qgi "lll1. :l:f, nred nråste if rågasältcrs om irtte
bo lagc,ts crserande skglt t:9..yulul f ör glt :tada KLe_ilec,g: Berti I Burström

inledde for några år sedan ctt sanarbete meC en annan person. Sanrarbetet

upirhirrde ocir tvist rnel lan BurstrUnr och den f d korrrpanjonerr pågår v'id

Gc'ieborg., ting:räLt. I den t,risten upplystes om Avtalets innehåll för'

at.t sL.yrl'..r all- Klr:;i,it-produkler-na gav garcrntcrade intäkt.er. Detta

sk6rridll i nrels i 9i16. F d korrli,rn.jorr0rr or--h Jdrr-lnråfluf al<t Lr' /t[J: s

Bertil Burström                                     
Anteckning
Pkt 5.1 är ett väsentligt kontraktsbrott enligt advokaten LS.
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VD är goda vänner. En kort tid efter det att Avtalet ti11kännagjvjt.s
f ör f cl kompan jonen , upphör'de ".lernntanuf ak tur AB : s sä 1j ares kontakter
rned K I emeco ocir försä 1 j n i ngen dv produkterna upphörde.

En person vid namn f'ljls-Gunriar [nJijl<ström, Lund, har för Klemecos r'äkning

undersökt huruvida Klerli t-produkterna presenterats på rnarknaden. Det

har visat slg att de f lesta kunderna jnte hört talas o1 9l.lef . p-Ig:en-

terals K.lenrj b-pr,tdukterna. VD:n i Jernrnanuf aktur AB: Lars Jivede, har

sjä1v uppgett på frågå ä'n I<lemjt är konkurrensv,jrdig andra produl<ter

på marknaden, att Klernjt är den j särklass bästa. Priset skulle eilreller-
tid en1 igt Jivede I igga för högt. Härti I I skal I franrhål las att Klenreco

gentenrot Jernmarrul'aktur AD hålli1. sanrma prjser från 1982 till oktober

1986 just för' att produi<ten sktrlle kunna v jnn.r fotf dste p,å nrarknaden.

.lerrimanufaklur AB har dr-,ck lröjl. priset på produkterna vid fyra till-
fällen rned samrnanlagL ca 50 % i genornsnitt.

Skrdan

Den skacia Klenreco lidit av Jernnranirfaktur AB:s kontraktsbrott skall er-
säLtas rned deL positj,ra kontra[<lsinlressel, r.j v s l(lemeco skal l för-
sättas i samnra stäl lning sont o;n kontrakteL uppfyl lts pä ett riktigt
satt.

skada Klemeco I idit består av

utebl iven vir.rst, d v s f'örsäl jningspriset rninus kostnader,

ränteför1ust,
f örl uster p g a at.t satsn i ngalinte kunnat göras på exportmarknaden

i avsedd onifattning p g a att penqar sakrrats och atl referensobjekt

r' Sverige saknats,

d_r':ls kost.nader f dr aLt bygga upp riya f f rsdijningskanaler o dy1,

dels skadestårrci till Ber'lil Burstr'örn som upplåtit licensen till Klemeco

avseende Klem'it-patcnteL, och som urtder året p g a den utebl ivna
försäljningen inte fått royalty.

i(lr.nrjt-sor t'imerrt.et har bestå[t av hålklemit i aluz jnkbelagt stå1

respektive rostfi^ili stål med fyra ol ika längder, mutt,ertjllsats i

de båda anqivna rrralerialslagen, stödbrickti I lsats, 1åspintte och pendel-
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krarnla. Försäl jnirrgen av produkterna irar uppgätt ti ll B5 % avseendc

hålklemiterna och '15 % avseende de iivriqa produkterna.

Den a.luzinkade hålklernjten sä1js fLir genonrsnittl igt 1,55 kr. Kostnaderna

genorisn jttl igt för de ol'ika längderrta uppgår til I 0,59 kr. Hålklemiten

av syraf ast stål sdl js för genonrsn jtt-l i gl. 2,58 kr nredan den genomsnitt-

liga kostnaden för de fyra iiinqclerna uppgår ti11 1,33 kr. Vinsten, d v s

försäl jningspriset minus kostnader uppgår ti ll 48 % i sisr"n;jrnnda f al I

rrren ti l l 62 % i det förstnärnnda f al let. [1ut-terti l isatserna ger ca 5() %

i virrst oclr sLöcibricksli llsatscrna ca 4B %. Den uteblivrra vinstett upp-

går därför til1 gerionrsnjttl jgt nrinst 50 % av fcjrsäljninqspriset. Skadan

för 1986 uppgår därför till 280.000 kr (600.000 - 40.000; 50 % därav)

och skadan för 1987 Lrppgår tjll rrrinst 300.000 kr (evertuella pris- oclt

kostnadsiinclrinclar liar då inte beakLats).

Klenteco lrar påbtir;at ul.arbetande och t.ryckning av tiya p.roduktblad.

Kostnadeit 1'ör detta jnklus ive re't0r' m rn för att. skdpa nya försäl jnings-

l<analer uppskattas ti I I ca 100.00rJ kr.

Ränl-e{örlusten på försäljnirrgsintiikterna kan uppskattas enligt följande:
600.000 kr i försäljning på ett år blir genornsnittligt ca 50.000 kr

per rlånad. Betalninq skulle ske ined 30 dagars l<redjt. Kostnader skulle
beta.las med 50 %, d v s 25.000 kr, genornsni ttl jgt varje månad. De

resterand e 25.000 kronorna hade bo laget sorn arbetartde kapi La1 per

mårrad. luled konLinuerliga intäkter, skul.le bolaget 9St: erhålla ranta

på pengarna, _4L! inte behöva Jåna pengar för sin verksanrhet. l'led genonl-

snjttligt kapitalflöde på sammanlagi 300.000 kr per år har bclaget

genom de utebl ivrra intäkterna dra'obats av en räntekostnad motsvarande

utlåningsränLan 15 %, C v s 45.000 kr, för ett år.

Klenteco har avsetL cltI göra exporlsatsningar för K lernit-produkterna,

vi lka dock spol ierades p g a att bolaoet inte fjck in perrgar. Vjd en

rnycket förs jkt jq be,jdmning lt.rr K'lenreco f ått v jdkännas utebl iven exporL-

försäljning på ca 200.000 kr,'rilken LrppskaLtn'ingsvis sku11e ge 40 7.

vinst. d v s 80.00C kr.

Skadest.åndet t'i I I Bert i I DLrstr'önr uppgår ti 1

försäljningsvolyrnen från Jernmanufaktur AB,

600.000 kr, d v s 9i .?]lt k.r .

1B%
CI V S

på den beraknade

540.000 kr pl us
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De n sanrlanlagda skadarr uppgår således 'c'il i 896.200 kr. Lte loppec kcrn

kcrr:ma at1" jusl,era:; rred l'i.:il't:,yn Li a ljll onr Kleircco tidigar.c t,-i

beräknat få',^ 'igårig f'ör sa'ljr;1ngen. Klemeco ar'betar nu j Ccrta syfte
för att m'inimeru ';kar.ian.

Ange t ho I nt den 24 noverrrber 1936

Lena Strönr


