Runda Upp i Sverige AB ”Modellavtal”
MODELLAVTAL
att användas av Runda Upp i Sverige AB i bolagets avtal med företag i Sverige, som önskar utnyttja de av
Stiftelsen Runda Upp ägda varumärkena i sina insamlingskampanjer.
Runda Upp i Sverige AB, org.nr.556………., adress…………, (”Licensgivaren”)
och
XYZ AB, org.nr. 556…….., adress …….. (”Licenstagaren”)
har denna dag ingått följande

LICENSAVTAL
BAKGRUND
Stiftelsen Runda Upp (”Stiftelsen”) har inrättats av Claes Bohman med ändamål att främja vård och
uppfostran av barn, att lämna bidrag för undervisning eller utbildning, att bedriva hjälpverksamhet bland
behövande och att främja vetenskaplig forskning.
Stiftelsen äger samtliga aktier i Licensgivaren.
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Stiftelsen äger varumärkena:
0406136 figurmärket ”Runda Upp” klass 35 och 36, Wienklasser 241501 och 260103
0383024 ordmärket ”Runda upp i Sverige” klass 36, WIPO reg.no.923084
0382572 ordmärket ”Runda Upp” klass 35
0389162 ordmärket ”Runda Upp” klass 35 och 41
(”Varumärkena”).
Stiftelsen har lämnat Licensgivaren en vederlagsfri licens att utnyttja Varumärkena för tecknande av
licensavtal med företag i Sverige i den utformning och på de villkor som framgår av detta Licensavtal.
Syftet med detta Licensavtal är att stödja Licenstagaren i dennes insamling av pengar för välgörande ändamål
inom Stiftelsens ändamålsbestämmelse (”Runda Upp Projektet”).
Runda Upp Projektet innebär att kunder till Licenstagaren i dennes butiker i Sverige skall erbjudas att ”runda
upp” priset för de varor de inköpt till lämpligt högre belopp. Det sålunda ”upprundade” beloppet
skall erläggas separat från inköpta varor och av Licenstagaren bokföringsmässigt separeras för
vidare betalning av Licenstagaren till av denne vald(a) välgörenhetsorganisation(er), som ligger
inom Stiftelsens ändamålsbestämmelse och som godkänts av Licensgivaren.
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LICENSUPPLÅTELSE
Licensgivaren lämnar härmed Licenstagaren en icke exklusiv licens att, mot betalning av nedan angivna
”Licensavgift”, på de villkor som anges i detta Licensavtal, utnyttja Varumärkena exklusivt för Licenstagarens Runda
Upp Projekt i Licenstagarens butiker i Sverige.
Licenstagaren får inte upplåta licens till Varumärkena i andra hand. Licenstagaren är införstådd med vikten för
Licensgivaren, och andra licenstagare, att Varumärkena vårdas väl och förbinder sig därför att följa Licensgivarens
instruktioner rörande utnyttjandet av Varumärkena. Detta gäller användandet av Varumärkena såväl i butik som i
reklam, marknadsföring och i kampanjer.
Licenstagaren är införstådd med att Stiftelsen och Licensgivaren på sina hemsidor, med full transparens, kommer
att redovisa Stiftelsens och Licensgivarens förvaltning och verksamheter, inkluderande Stiftelsens stadgar och
anslag, Stiftelsens och Licensgivarens styrelser, bokslut och ingångna avtal och accepterar att Stiftelsen och
Licensgivaren får redovisa detta Licensavtal och vilka belopp som samlats in i Licenstagarens Runda Upp Projekt.
Övriga villkor för Runda Upp Projektet framgår av Bilaga 1.
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FRISKRIVNING
Licenstagaren friskriver Licensgivaren från varje ansvar på anspråk av vad slag det vara må som kan komma att
riktas mot Licensgivaren från Licenstagarens kunder, från myndigheter eller annan hänförliga till detta
Licensavtal och Licenstagarens deltagande i Rund Upp Projektet.

UPPSÄGNING
Uppsägning av detta Licensavtal skall ske skriftligen med iakttagande av sex (6) månaders ömsesidig
uppsägningstid. Licensgivaren äger dock alltid säga upp detta Licensavtal utan iakttagande av ovan angivna
uppsägningstid om Licenstagaren inte betalat avtalad Licensavgift till rätt belopp och i rätt tid eller om
Licenstagaren, enligt Licensgivarens uppfattning, inte följer i § 4 angivna villkor.

LICENSAVGIFT
Licenstagaren förbinder sig att i samband med detta Licensavtals undertecknande till
Licensgivaren betala en licensavgift om SEK …… (exklusive mervärdesskatt) (”Licensavgiften”).
Licensavgiften gäller till utgången av innevarande kalenderår alt. för Licenstagarens
Runda Upp Projekt ……..
Licensavgiften skall betalas till Licensgivarens bankkonto hos SEB konto nr. …………..
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VILLKOR FÖR LICENSEN
Nedan angivna villkor för denna licensupplåtelse till Varumärkena skall gälla och Licenstagaren förbinder sig
att vid varje tidpunkt under avtalstiden följa dessa villkor
Licenstagaren har att i sitt Runda Upp Projekt välja den eller de skattebefriade välgörenhetsorganisationer
Licenstagaren önskar stödja. Licenstagarens val av välgörenhetsorganisation(er) skall dock alltid ligga inom
Stiftelsens ändamålsbestämmelse och godkännas av Licensgivaren. Licenstagaren får under avtalstiden inte
utan Licensgivarens godkännande byta välgörenhetsorganisation(er).
Licenstagaren får endast använda Varumärkena i egna butiker i Sverige.
Licenstagaren ansvarar för att ”upprundade” belopp inom Runda Upp Projektet bokföringsmässigt separeras
och inbetalas till avtalade vald(a) välgörenhetsorganisationer.
Licenstagaren förbinder sig att efter avslutat Runda Upp Projekt till Licensgivaren redovisa vilka belopp som
insamlats inom Runda Upp Projektet och utbetalats till avtalade välgörenhetsorganisation(er).
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TILLÄMPLIG LAG OCH SKILJEKLAUSUL
Tvister som uppstår i anledning av detta Licensavtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Regler för
Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm.
Svensk lag skall tillämpas vid tvist.
_____________________
Detta Licensavtal har upprättats i två (2) exemplar varav Licensgivaren och Licenstagaren tagit var sitt
exemplar.
Stockholm den ... januari 2011
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