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Handelskammarens Dnr ...................
(Fylls i av Handelskammaren)

DEPOSITION 2014
INSTRUKTIONER
© STOCKHOLM HANDELSKAMMARES MODELLAVTAL DEPOSITION 2014
Detta är ett modellavtal, vilket innebär att parterna skall anpassa avtalet till
omständigheterna i det enskilda fallet. Eventuella ändringar skall göras i Tilläggavtalet.
Avtalsvillkoren är förslag till formuleringar och skall inte ses som juridisk rådgivning. Villkor
som rör Handelskammarens åtagande såsom depositarie kan inte ändras.
Text i kursiv stil är antingen anvisningar eller förslag till alternativ avtalstext. Sådan text och
dessa instruktioner skall tas bort innan avtalet signeras. Se också "Kommentarer till
Modellavtal". Vid frågor, vänligen kontakta Handelskammaren via escrow@chamber.se

[Infoga Firma, Organisationsnummer samt Adress], (Licensgivaren)
och
[Infoga Firma, Organisationsnummer samt Adress], (Licenstagaren)
och
Stockholms Handelskammare Service AB (Handelskammaren)
har avtalat följande:
Licensgivaren och Licenstagaren uppdrar åt Handelskammaren och Handelskammaren åtar sig att
på de villkor som anges nedan förvara källkod och dokumentation (Depositionen) för
Licensgivarens och Licenstagarens räkning.
Uppdraget till Handelskammaren respektive Handelskammarens åtagande avser endast förvaring
och utlämnande av Depositionen i enlighet med detta depositionsavtal. Handelskammaren har
inte rätt att öppna och ta del av innehållet, inte heller någon skyldighet att kontrollera att
Depositionens innehåll överensstämmer med detta avtal.

§ 1 Defi

1(11)

2

§ 1 Definitioner
Med ”Avtalsparterna” avses Licensgivaren, Licenstagaren och Handelskammaren.
Med “Depositionen” avses en kopia av Källkoden respektive Dokumentationen.
Med “Dokumentation” avses till Källkoden hörande komplett dokumentation, innefattande [infoga
dokumentation]
Med “Källkoden” avses den kompletta källkoden till Produkten.
Med “Licensavtalet” avses det licensavtal som ingåtts mellan Licensgivaren och Licenstagaren
avseende licensiering av Produkten.
Med “Produkten” avses [infoga fullständigt namn och version av programvaran]
Med “Underhållsavtalet” avses det underhållsavtal som ingåtts mellan Licensgivaren och
Licenstagaren avseende underhåll av Produkten.

§ 2 Deponering
Licensgivaren ska inom trettio (30) dagar från att samtliga parter undertecknat detta avtal till
Handelskammaren överlämna för deponering ett (1) förseglat paket innehållandes ett (1) komplett
exemplar av Källkoden och ett (1) komplett exemplar av Dokumentationen. Källkoden och
Dokumentationen ska vara lagrade på DVD såvida inte annat särskilt avtalats. Paketets storlek får
inte utan särskild överenskommelse överskrida måtten: 35 x 25 x 10 cm.
Licensgivaren ska för varje Deposition utanpå paketet ange följande:
1) Avtalsparternas namn och avtalets diarienummer (se första sidan i detta avtal),
2) datum för inlämnande av Depositionen, samt
3) uppgift om Depositionens innehåll.
Handelskammaren ansvarar endast för Deposition som överensstämmer med detta avtal samt äger
rätt att på Licensgivarens risk returnera Deposition som inte överensstämmer med detta avtal.

§ 3 Uppdatering
Licensgivaren ska i enlighet med proceduren i § 2 till Handelskammaren överlämna för deponering
ett (1) exemplar av den uppdaterade Källkoden och Dokumentationen. Deponeringen ska ske inom
trettio (30) dagar från att Licensgivaren uppdaterat Källkoden och Dokumentationen. Den ersatta
Källkoden och Dokumentationen förblir deponerade.

§ 4 Handelskammarens skyldigheter
Handelskammaren förbinder sig att:
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1) skriftligen till Licensgivaren och Licenstagaren bekräfta mottagandet av Depositionen
senast inom sju (7) dagar efter mottagandet av densamma;
2) i enlighet med detta avtal förvara Depositionen med omsorg i Sverige;
3) inte utlämna Depositionen på andra villkor än som framgår av detta avtal.
4) inte öppna, ta del av, kopiera eller på något sätt nyttja Depositionen;
5) underrätta Licensgivaren och Licenstagaren om Depositionen under detta avtals
giltighet blivit skadad eller förstörd och detta har kommit till Handelskammarens
kännedom.

§ 5 Licensgivarens skyldigheter m.m.
Licensgivaren förbinder sig att:
1) deponera Depositionen hos Handelskammaren inom den tid och på sådant sätt som anges i
detta avtal;
2) inom fjorton (14) dagar från det att underrättelse mottagits enligt § 4 p. 5 till
Handelskammaren, utan krav på ersättning deponera ny Deposition i enlighet med detta
avtal.
3) Vid var tid inneha ett exemplar av den senast deponerade Källkoden och Dokumentationen.
Licensgivaren garanterar att:
1) denne innehar de immateriella rättigheterna i Depositionen eller i förekommande fall, enligt
licensavtal har rätt att ingå detta avtal;
2) Depositionen består av kompletta kopior av Källkoden och Dokumentationen.
§ 6 Licenstagarens rätt att använda Depositionen
Licenstagarens rätt att använda Depositionen regleras i avtal mellan Licensgivaren och Licenstagaren.

§ 7 Sekretess
Avtalsparterna förbinder sig att behandla all information och dokumentation (inklusive detta avtal)
som kommer den till handa i anledning av detta avtal konfidentiellt. Sådan information eller
dokumentation får inte opåkallat lämnas ut under andra förutsättningar än vad som anges i detta
avtal.
Detta avtals upphörande fråntar inte Avtalsparterna deras skyldighet att iaktta vad som anges i första
stycket.

§ 8 Förutsättningar för utlämnande av Depositionen
Handelskammaren förbinder sig att i enlighet med §§ 9 och 10 lämna ut mottagen Deposition till
Licenstagaren under förutsättning att:
a)

Licensgivaren och Licenstagaren gemensamt ger Handelskammaren skriftlig instruktion att
Depositionen ska lämnas ut till Licenstagaren, eller

b)

Licensgivaren inte har deponerat Källkod eller Dokumentation i enlighet med § 3 och
Licenstagaren visar Handelskammaren att sådan brist inte har åtgärdats inom trettio (30)
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dagar från den dag då Licenstagaren skriftligen begärt att så ska ske, eller
c)

Handelskammaren är skyldig att lämna ut Depositionen enligt dom eller beslut av domstol
eller skiljenämnd, eller

d)

Licenstagaren inkommer med skriftlig ansökan innehållande en begäran att Depositionen
ska lämnas ut till Licenstagaren samt att
(1) Licensgivaren brutit mot Licensavtalet eller Underhållsavtalet och avtalsbrottet är av
väsentlig betydelse för Licenstagaren samt att avtalsbrottet inte avhjälpts inom trettio
(30) dagar från den dag Licenstagaren skriftligen meddelat Licensgivaren om
avtalsbrottet, eller
(2) Licensgivaren har upphört med sin verksamhet avseende Produkten, eller
(3) Licensgivaren har trätt i likvidation, ställt in sina betalningar eller kommit på obestånd.

Handelskammaren ska i enlighet med § 17 omgående tillställa Licensgivaren en kopia av
Licenstagarens ansökan.
På Licensgivarens och Licenstagarens gemensamma skriftliga begäran och instruktion om att
Depositionen ska lämnas ut till tredje part i syfte att verifiera dess korrekthet, fullständighet,
tillräcklighet och kvalitet, ska Handelskammaren i enlighet med sådan begäran och instruktion genast
lämna ut Depositionen i enlighet därmed. Instruktion enligt ovan ska innehålla adress- och
kontaktuppgifter till mottagande tredje part.

§ 9 Utlämnande av Depositionen enligt § 8 a), b) eller c)
Handelskammaren ska omgående efter att ha fått del av begäran, dom eller beslut i enlighet med § 8
a),b) eller c) lämna ut Depositionen till Licenstagaren eller annan i enlighet med dom eller beslut.
Depositionen ska lämnas ut i enlighet med § 11 sista stycket.

§ 10 Utlämnande av Depositionen enligt § 8 d)
Licenstagarens ansökan om utlämnande
Om Licenstagaren inkommer till Handelskammaren med en ansökan om utlämnande i enlighet med
.§ 8 d) (Ansökan), ska Handelskammaren omgående sända en kopia av Ansökan till Licensgivaren.
Licensgivarens bestridande av att utlämnande sker
Licensgivaren har att inom tio (10) dagar från att Handelskammaren avsänt kopia av Ansökan, i ett
skriftligt meddelande (Meddelandet) till Handelskammaren bestrida att utlämning sker.
Handelskammaren ska i enlighet med § 17 omgående sända en kopia av Meddelandet till
Licenstagaren. Om Handelskammaren inte mottagit Meddelandet från Licensgivaren inom utsatt tid
ska Depositionen lämnas ut till Licenstagaren senast femton (15) dagar efter att Ansökan inkom.
Utlämning av Depositionen ska ske enligt § 11 sista stycket. Om Licensgivaren inom utsatt tid i
Meddelandet dock motsätter sig att utlämning sker, ska Handelskammaren inte lämna ut
Depositionen.
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Licenstagarens påkallelse av skiljeförfarande
Licenstagaren äger att inom trettio (30) dagar från att Handelskammaren avsänt kopia av
Meddelandet, skicka en påkallelse av skiljeförfarande (Påkallelsen) till Licensgivaren i enlighet med §
16. En kopia av Påkallelsen ska samtidigt skickas till Handelskammaren.
Slutligt avgörande
I skiljeförfarandet ska endast prövas frågan huruvida förutsättning för utlämnande av Deposition
enligt § 8 d) förelåg när Licenstagaren tillställde Handelskammaren Ansökan. Under förutsättning att
Licenstagaren kan visa att denne sänt Påkallelsen inom ovan angiven tid och att skiljenämnden finner
att förutsättning för utlämnande av Depositionen enligt § 8 d) förelåg när Licenstagaren tillställde
Handelskammaren Ansökan, ska Handelskammaren på Licenstagarens skriftliga begäran, och efter
att ha fått del av skiljenämndens dom, omgående lämna ut Depositionen till Licenstagaren.
I annat fall ska Handelskammaren även fortsättningsvis hålla Depositionen deponerad i enlighet med
detta avtal.
ALTERNATIVT
Parterna kan komma överens om att Depositionen ska lämnas ut till Licenstagaren mot erläggande av ett säkerhetsbelopp,
trots Licensgivarens meddelande om att utlämnande inte ska ske. I sådana fall kan följande alternativa lösning väljas:
§ 10 Utlämnande av Depositionen enligt § 8d)
Handelskammaren ska med undantag för nedan angiven situation lämna ut Depositionen till Licenstagaren senast femton
(15) dagar efter att Handelskammaren fått del av ansökan i enlighet med § 8 d) (nedan Ansökan).
Depositionen ska lämnas ut i enlighet med § 11 sista stycket.
Inkommer till Handelskammaren, inom tio (10) dagar från att Handelskammaren sänt en kopia av Ansökan till
Licensgivaren, ett skriftligt meddelande (nedan Meddelandet) från Licensgivaren att Depositionen inte ska lämnas ut, ska
Handelskammaren inte lämna ut Depositionen till Licenstagaren förrän Handelskammaren mottagit ett skriftligt intyg från
[infoga namnet på en bank] (nedan Banken) att ett belopp om [infoga säkerhetsbelopp] (nedan Säkerhetsbeloppet) har
deponerats hos Banken till säkerhet för Licenstagarens fullgörande av villkoren av denna paragraf.
Licenstagaren får endast begära att återfå av Säkerhetsbeloppet under nedan angivna förutsättningar.
Efter att Handelskammaren erhållit skriftligt intyg från Banken enligt ovan ska Handelskammaren, på Licenstagarens
skriftliga begäran, omgående lämna ut Depositionen till Licenstagaren. Handelskammaren ska informera Licensgivaren att
Depositionen har lämnats ut till Licenstagaren.
Om Licensgivaren inte, inom trettio (30) dagar efter att ha skickat Meddelandet till Handelskammaren, skickar en påkallelse
av skiljeförfarande till Licenstagaren i enlighet med § 16, har Licenstagaren rätt att efter begäran hos Banken återfå
Säkerhetsbeloppet. I skiljeförfarandet ska endast prövas frågan huruvida förutsättning för utlämnande av Depositionen
enligt § 8 d) förelåg när Licenstagaren tillställde Handelskammaren sin Ansökan.
Om skiljenämndens dom är till förmån för Licensgivaren ska Licenstagaren omgående återlämna Depositionen till
Licensgivaren samt betala Licensgivaren en summa motsvarande Säkerhetsbeloppet. Beloppet ska anses vara full ersättning
för Licenstagarens tillfälliga användning av Depositionen. Licenstagaren har därvid rätt att efter begäran hos Banken få
Säkerhetsbeloppet utbetalat till sig.
Om skiljenämndens dom är till förmån för Licenstagaren har Licenstagaren rätt att efter begäran hos Banken återfå
Säkerhetsbeloppet.
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§ 11 Avtalets upphörande
Detta avtal ska, liksom Avtalsparternas förpliktelser och åtaganden i anledning av avtalet, anses
upphöra om något av följande inträffar:
1) Licenstagaren inkommer till Handelskammaren med en skriftlig begäran om att avtalet ska
upphöra;
2) Handelskammaren lämnar ut Depositionen i enlighet med §§ 9 eller 10;
3) Trettio (30) dagar efter att Handelskammaren tillställt övriga parter en skriftlig uppsägning,
av vilken framgår att någon eller samtliga avgifter till Handelskammaren i enlighet med detta
avtal förblivit obetalda under nittio (90) dagar eller att deponering inte skett enligt detta
avtal. Handelskammarens uppsägning påverkar inte parts skyldighet att erlägga förfallen
avgift.
4) Den dag Licensgivare och Licenstagare förklarat, och skriftligen meddelat Handelskammaren,
att Licensavtalet och/eller Underhållsavtalet upphört att gälla eller den dag det slutligt
fastställts att Licensavtalet och/eller Underhållsavtalet upphört att gälla.
När avtalet upphör ska Depositionen lämnas ut till Licensgivaren, såvida annat inte följer när avtalet
upphört enligt (2) eller Licensgivaren och Licenstagaren gemensamt meddelar Handelskammaren
skriftligen att Depositionen ska lämnas ut till annan. Om Handelskammaren inte erhållit sådant
meddelande inom trettio (30) dagar efter att avtalet upphört, ska Depositionen lämnas ut till
Licensgivaren.
Handelskammaren ska, på adressatens risk och bekostnad, översända Depositionen per
rekommenderat brev eller med bud. Efter särskild överenskommelse med Handelskammaren kan
behörig ställföreträdare eller av sådan befullmäktigat ombud avhämta Depositionen hos
Handelskammaren.

§ 12 Avgifter
Handelskammarens depositionsavgift framgår av Handelskammarens vid var tid gällande prislista
som finns tillgänglig via Handelskammarens webbplats. Avgiften innefattar uppläggningsavgift,
årsavgift, uppdateringsavgift och i förekommande fall administrativa avgifter. Samtliga avgifter i
prislistan är angivna exklusive mervärdesskatt.
Licenstagaren och Licensgivaren ska solidariskt svara för samtliga depositionsavgifter med anledning
av detta avtal. Licenstagarens underlåtenhet att betala depositionsavgifterna förverkar
Licenstagarens rätt att begära och ta del av Depositionen samt Handelskammarens skyldighet att
lämna ut Depositionen enligt detta Avtal.
Uppläggningsavgiften faktureras i samband med avtalets undertecknande. Årsavgiften faktureras i
början av det år avgiften avser och utgår för varje påbörjat år som Depositionsavtalet gäller.
Uppdateringsavgiften faktureras i samband med att uppdatering sker. Således ska Licensgivare och
Licenstagare som önskar säga upp Depositionsavtalet till upphörande enligt § 11 ovan inkomma med
sådant meddelande före den 31 december för att fakturering av avgift för kommande år inte ska ske.
Fakturering för samtliga avgifter ska i första hand ske till Licenstagaren. Faktura ska betalas inom 30
dagar eller det datum som annars angivits i fakturan. Om betalning enligt sådan faktura inte erhålls
inom angiven tid får Licensgivaren faktureras enligt ovan.
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Avgifter återbetalas inte om annat inte särskilt avtalats.

§ 13 Handelskammarens ansvarsbegränsning
Handelskammaren är inte ansvarig för Depositionens innehåll, innefattande, men inte begränsat till,
dess riktighet, beskrivning, tillämplighet, fullständighet, kvalitet, funktionsduglighet samt lämplighet
för ändamålet.
Om Handelskammaren genom vårdslöshet orsakar Licensgivaren eller Licenstagaren direkt förlust,
ska förlusten ersättas, dock maximalt motsvarande det belopp som erlagts till Handelskammaren av
Licensgivaren och Licenstagaren i anledning av detta avtal. Ersättningsbeloppet ska inte i något fall
överskrida etthundratusen (100.000) kronor.
Handelskammaren är inte ansvarig för någon indirekt skada såsom förlust till följd av minskning eller
bortfall av produktion eller omsättning, förlust till följd av att Depositionen inte kan utnyttjas på
avsett sätt, utebliven vinst till följd av att avtal med tredje man har fallit bort eller inte blivit riktigt
fullgjort och annan liknande förlust.
Handelskammarens ansvar preskriberas om inte anspråk framförs inom ett (1) år från det att den
skadegörande handlingen företogs eller skadegörande underlåtenhet påbörjades. Licensgivaren
och/eller Licenstagaren kan således inte efter denna tid åberopa att Handelskammaren är ansvarig
för försummelse.

§ 14 Licensgivarens och Licenstagarens ansvar för skada
Licenstagaren och Licensgivaren är solidariskt ansvariga för att Handelskammaren och dess anställda
hålls skadelösa avseende samtliga skador med anledning av detta avtal.

§ 15 Tillägg och ändringar m.m.
Detta avtal utgör den fullständiga överenskommelsen mellan parterna avseende det som häri
behandlas och ersätter samtliga eventuella tidigare överenskommelser och åtaganden. Ändringar i
och tillägg till detta avtal ska göras skriftligen och undertecknas av samtliga parter.

§ 16 Tvistlösning och tillämplig lag
Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras genom skiljeförfarande enligt svensk lag om
skiljeförfarande. Skiljenämnden ska bestå av en (1) skiljeman. Skiljeförfarandet ska äga rum i
Stockholm. Språket för förfarandet ska vara svenska.
Svensk lag ska tillämpas på avtalet utan hänsyn till lagvalsregler.

§ 17 Meddelande m. m.
Meddelanden, ansökningar, krav eller annan kommunikation med anledning av detta avtal ska vara
skriftlig och anses vara mottagaren tillhanda i enlighet med vad som sägs nedan:
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1) Rekommenderat brev:
2) E-post:
3) Budtransport:

- tre (3) dagar efter avsändandet
- dagen för avsändandet av e-postmeddelandet
- den av budfirman uppgivna leveransdagen

Handelskammaren ska ha rätt att förlita sig på skriftliga meddelanden, instruktioner och ansökningar
som tillställts Handelskammaren i anledning av detta avtal och som är undertecknade av någon som
till synes har rätt att företräda Licensgivaren eller Licenstagaren. Samtliga anställda hos Licensgivaren
och Licenstagaren får anses ha rätt att på ovan beskrivet sätt företräda sin arbetsgivare.

§ 18 Exemplar av avtalet
Detta avtal har upprättats i tre (3) likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt.

§ 19 Giltighet
För det fall något villkor i detta avtal befinns vara lagstridigt, inte verkställbart eller ogiltigt, ska
förpliktelserna enligt villkoret vara utan kraft och verkan. Övriga villkor ska fullgöras så långt det är
lagligen möjligt.

§ 20 Kontaktuppgifter
Det åligger Licensgivaren och Licenstagaren att hålla Handelskammaren underrättad om aktuella
adresser, telefonnummer, e-postadresser samt aktuell kontaktperson. För fullgörande av detta avtal
behöver Handelskammaren endast försöka nå Licensgivaren och Licenstagaren på de adresser som
angivits i detta avtal eller på de ändrade adresser som Handelskammaren fått del av.

Licensgivaren:
Namn:

....................................................................................................

Organisationsnummer:

....................................................................................................

Postadress:

....................................................................................................

Kontaktperson:

....................................................................................................

Befattning:

....................................................................................................

Telefonnummer:

....................................................................................................

E-post:

....................................................................................................

Extra kontaktperson:

....................................................................................................

E-post:

....................................................................................................
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Licenstagaren:
Organisationsnummer:

....................................................................................................

Postadress:

....................................................................................................

Kontaktperson:

....................................................................................................

Befattning:

....................................................................................................

Telefonnummer:

....................................................................................................

E-post:

....................................................................................................

Extra kontaktperson:

....................................................................................................

E-post:

....................................................................................................

Handelskammaren:
Stockholms Handelskammare Service AB
Depositioner
Box 16050, 103 21 Stockholm.
Telefon: 08 - 555 100 00
E-post: escrow@chamber.se
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Licensgivarens underskrift:

Ort och datum

....................................................................

Underskrift

....................................................................

Namnförtydligande

....................................................................

Befattning

....................................................................

Licenstagarens underskrift:

Ort och datum

....................................................................

Underskrift

....................................................................

Namnförtydligande

....................................................................

Befattning

....................................................................
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Handelskammarens underskrift:

Ort och datum

....................................................................

Underskrift

....................................................................

Namnförtydligande

....................................................................

Befattning

....................................................................
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