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An9 Klcnreco llord AB .,/. JernflanLrfak-rur AB

Klerneco liord l\B hdr lranvänt sig till ig och bett o mit! l,ritride I

rllbricerade ,rr!.1;Eenltet. l4ed åber.pdf.le JV !itl trrt! ar (len 9 ds vi ll
lll lrdinnL ,r r' ldnde:

ir{,i rr rikl.i,l'. t': 'l3t i.f:;l.i!2: e',1: !l:rii'rlrgt tr1_,tl rall:f lil,rt'!aa
Nord AB och JerffianLrfaktur Ä8. tnl igt detLa avtal h,rr ,lrrfnrnufaktrr I\B

fdrbundil sig alL i fast räknifl! kopa for 600.000 kr under kalendcr-
äret 1935, varvid ä','en produkterna skall levererds uIder safiirna ka]eftd€r-
år. Hittills i år lrnr lfkoD 5kett fijr tor-alt 37.C/3:- kr.

L2vernnst-id.rn är 3 1al ,,ri!!t-. ilciti I s;n trr irnebif atL l,eställnir!
for ca 5b3.00i1 ,T ni;sir. ::.., !i.r tsL: d..r 20 okL0lr.r i915 frtr- alt Iu q

Jider för!tsiitininq dv

dels att (op a,r' iirrduk',cl^ sk.r 5cnast d!rn 2ii 0ktoite. 1986 fo. c.

563.00tJ f:r rieLl leie.drs !nder l-q86,

dels_ att Jernrirdir!iÄktLir Ail lrorn 30 d.9ar deLdljeral redcvisar !ilka
försAljningsåt!arder rli 3ofl yidlag Ls !nder året,

kom rer Klefleco llord AB inre att !,i!a Lrpp .rvtdlct. Ja! trtgår då också

ifräf att iraf lallar till a r s k r s s i o r r 5 n b 1. e eirligt avtalets purkt 9.3.

' .':
l-l1l\\(:l jr,l ., !.rri |iri.j rj, 1r ..j..j

Bertil Burström                                                   
Anteckning
När endast ett kvartal återstod av året, hade JR endast inköpt 6 % av utlovade inköp
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oft de bådd villkoren enligt o\/an i0te !ppfylls konmer nvtalet att hirvas

och upphöra rned onredelbar \rerkar dcf 21 oktober 1986, varvid detta

-, ,, brev skal I utgora h a v n i n g s f b r k I a r i n g e | . GrLrnden är j så fal l att Jerr-

.) a, ranufaktur AB br!tit mot avtalets pufkt 5.1. Därutover åberopas
'.. .. antecjperat kontrdktsbroi-t med avscende på avtalad ninimikvaftitet.

I sislnäfinda avseende kdn konstateras dlt försäljningen !nder inne-

varande år fiarkant skjljer sig från iidjgareårs försäljfing. Är 1984

köptes för 336.532 kr och Lrnder 1985 koptes for 359.636 kr. Ärets ifköp
på hittills ca 17.000 kr rotsvardr endast l0% av foregående års

idrsäl jning. 0m nrårknaden så uppsi]an.jrväckande förärdraLs, vi lket
jdg nrotsats!is måste forstå ait ilLr llor 9äll,rnde, är broltet irot

r,-: - ..rpplysningsskylcigheten enli!t avt,llets punkt 5.1 synnerli!en allvar-
ligt. Skadestånd kornmer, ofl hdvning sker, i så fall också atl !rtkrdvas.

I'led vänli! haItfing

..,, 'i L,, ! : .

Lena Stronr
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Bertil Burström                                              
Anteckning
Advokat LS upplyser här om att brott mot pkt 5.1 är synnerligen allvarligt och utgör skadeståndsgrund.


