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Samarbejdsaftale
mellem

[Navn]

[Adresse]

[Adresse]

CVR-nr.: [Indsæt]
(herefter betegnet ”A”)

og

[Navn]

[Adresse]

[Adresse]

CVR-nr.: [Indsæt]
(herefter betegnet ”Erhververen”)
(herefter samlet “B”)

1

Formål og projektbeskrivelse

Formålet med denne samarbejdsaftale er, at Parterne i fællesskab skal samarbejde om [Beskriv
formålet med samarbejdet, fx udvikling, markedsføring og salg af produkterne X, Y og Z].
A har kendskab til området [ ], og B har kendskab til området [ ], og det er Parternes opfattelse,
at de i fællesskab ved at udnytte hinandens respektives kendskab og viden inden for hver sit
område kan opfylde projektbeskrivelsen. Projektbeskrivelsen vedhæftes nærværende aftale som
bilag 1.
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Det er forudsat, at Parterne skal deltage i samarbejdet på lige fod, idet alle udgifter og indtægter
skal deles lige, medmindre andet konkret aftales.
2

Ressourcefordeling

De enkelte parters bidrag til samarbejdet såsom forventet økonomiske bidrag, arbejdsindsats,
bidrag med immaterielle rettigheder, udlån, køb/overdragelse af fysiske aktiver samt særlige forudsætninger for samarbejdet, er beskrevet i ressourceplanen, der vedhæftes nærværende aftale
som bilag 2.
3

Beslutningskompetance

Der er tale om et frivilligt samarbejde mellem Parterne som enkeltstående virksomheden og ikke
et fælles selskab, joint venture eller anden juridisk enhed, og hver part tegner fortsat selv hver
parts egne virksomheder, og ingen af Parterne kan indgå aftale med tredjemand, som binder den
anden Part, medmindre dette konkret aftales.
Samtlige beslutninger om samarbejdet skal træffes ved fuld enighed mellem parterne, og alle
udgifter af betydning for samarbejdet og som en part forventer, at den anden part skal dække,
skal ligge inden for de aftalte rammer, jf. ressourceplanen.
Det er aftalt, at Parterne mødes en gang månedligt for at drøfte projektbeskrivelsen, ressourceplan og Parternes budget samt øvrige forhold af betydning for samarbejdet.
Hver Part kan desuden med et varsel på min. 3 arbejdsdage indkalde til et møde. En sådan indkaldelse skal vedlægges en dagsorden.
Mødet afholdes enten hos A eller B og kan, såfremt det er nødvendigt, afholdes som telefonmøde.
Det er aftalt, at A laver et mødereferat efter hvert møde, som fremsendes til B, og B skal senest
5 arbejdsdage efter modtagelse af referatet fremkomme med indsigelser, idet referatet i modsat
fald betragtes som vedtaget.
4

Hemmeligholdelse

En forudsætning for samarbejdet er, at parterne frit kan udveksle information og ideer, hvilket
sker under den klare forventning om, at dette sker i fortrolighed, og at den anden part ikke misbruger denne information til formål, der ligger uden for nærværende samarbejde, jf. projektbeskrivelsen.
Parterne forpligtes derfor til at hemmeligholde alle former for information, dokumenter, tegninger, specifikationer, manualer, økonomiske oplysninger, ideer, opskrifter, designs, kundelister
mv. samt den viden, Parterne i øvrigt har fået overdraget fra den anden Part, eller som de har fået
kendskab til i forbindelse med samarbejdsforholdet, og som den afgivende part i sagens natur
ønsker hemmeligholdt.
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Det påhviler Parterne hver især at opbevare fortroligt materiale forsvarligt, således at uvedkommende tredjemand ikke kommer i besiddelse af materialet, ligesom det påhviler den enkelte Part
at sikre, at de medarbejdere hos Parten og eventuelle tredjeparter, den pågældende Part skal
indgå aftale med, og som levere ydelser til samarbejdet, bliver gjort bekendt med nærværende
hemmeligholdelsesklausul og underlægges samme hemmeligholdelsesforpligtelser.
Efter samarbejdets ophør er Parterne forpligtet til at returnere dokumenter mv., som måtte være
udleveret til dem fra den anden Part.
Hemmeligholdelsesforpligtelsen fortsætter under hele samarbejdsaftalens løbetid, men også i
ubegrænset tid efter aftalens ophør. I øvrigt henledes Parternes opmærksomhed på Markedsføringslovens § 19.
Hemmeligholdelsesklausulen viger for oplysningsforpligtelser, der måtte påhvile Parterne i henhold til fælles indgåede aftale med tredjemand, i forhold til offentlige myndigheder eller i forhold til ufravigelige lovbestemmelser.
5

Enerettigheder og knowhow

A overdrager fornødne rettigheder til samarbejdet i form af brugsretten til [her anføres, hvilket
materiale m.v. der stilles til rådighed for samarbejdet, henvis evt. til et bilag der vedlægges],[men
forbeholder sig ret til at anvende disse rettigheder i forbindelse med udøvelse af XXX]. Den anden part er berettiget til at anvende materialet til [hvad den anden part må med materialet].
B overdrager fornødne rettigheder til samarbejdet i form af brugsretten til [her anføres, hvilket
materiale m.v. der stilles til rådighed for samarbejdet, henvis evt. til et bilag der vedlægges],[men
forbeholder sig ret til at anvende disse rettigheder i forbindelse med udøvelse af XXX]. Den anden part er berettiget til at anvende materialet til [hvad den anden part må med materialet].
Parterne indestår for at være berettigede til at stille ovennævnte materialer og rettigheder til rådighed for samarbejdet, og at der ikke i den forbindelse sker krænkelse af tredjemandsrettigheder, eller at der er indgået andre aftaler, der er til hinder for en sådan overdragelse og brug.
Det gælder i øvrigt vedrørende overdragne rettigheder, at den Part, rettighederne tilhører, fortsat
frit kan anvende de pågældende rettigheder, forudsat at denne brug ikke sker i forbindelse med
udøvelse af konkurrerende virksomhed i forhold til samarbejdet, jf. projektbeskrivelsen.
6

Fælles rettigheder

Samtlige immaterielle rettigheder, herunder rettigheder til produkter, software, dokumenter,
tegninger, manualer, software, billeder m.v., der udarbejdes af parterne til brug for samarbejdet
og for at opfylde formålet, jf. projektbeskrivelsen, tilhører Parterne i fællesskab, uanset hvem af
Parterne der måtte have frembragt værkerne, medmindre der konkret er aftalt andet.
Såfremt ovennævnte materialer og rettigheder skal anvendes uden for samarbejdet, kræves der
udtrykkelig enighed mellem Parterne herom, ligesom der kræves enighed mellem Parterne, hvis
materialet skal anvendes til andet, end hvad der fremgår af formålet med nærværende samarbejde.
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7

Konkurrenceklausul

Parterne er, så længe de er med i samarbejdet, uberettiget til selv direkte eller indirekte, fx i samarbejde med andre eller som økonomisk interesseret i andre virksomheder, at beskæftige sig med
områder og projekter, der direkte er konkurrerende med nærværende samarbejde, jf. projektbeskrivelsen.
8

Økonomi

De økonomiske dispositioner i projektsamarbejdet skal ligge inden for de rammer, som er beskrevet i den aftalte ressourceplan, og begge Parter er forpligtet til at give den anden Part relevante informationer og indsigt i regnskabsmateriale, fakturaer mv. i forbindelse med udgifter og
indtægter relateret til nærværende samarbejde.
Parterne sender hver måned en opgørelse over den pågældende Parts indtægter og udgifter, jf.
ressourceplan og budgetter, til hinanden.
Det forudsætter, at Parterne skal fordele indtægter og udgifter lige, og senest 14 dage efter udgangen af hver måned skal Parterne indbetale deres andel af eventuelt underskud eller overskud
til den anden Part.
[Er der særlige fordelingsnøgler, kan der med fordel henvises til ressourceplanen eller et bilag
med den økonomiske fordelingsmatrix. Brug meget gerne eksempler i et sådan bilag.]
9

Erstatning og konventionalbod

I tilfælde af en Parts tilsidesættelse af bestemmelsen om hemmeligholdelse, enerettigheder,
knowhow eller konkurrenceklausul, ifalder denne Part en konventionel bod på DKK 100.000
for hver overtrædelse samt et erstatningsansvar efter dansk rets almindelige regler, idet tabet kun
kan gøres gældende i det omfang, det overstiger konventionalboden.
Såfremt overtrædelsen opretholdes over længere tid, ifalder den krænkede Part konventionalboden for hver påbegyndt måned regnet fra datoen for krænkelsens start.
Boden/erstatningen tilfalder den krænkede Part, og betaling af bod/erstatning gør ikke krænkelsen lovlig.
Den krænkende Part kan nedlægge fogedforbud over for krænkeren, jf. Retsplejelovens regler.
10 Ophør af samarbejdet

Ønsker en Part at udtræde af samarbejdet, skal dette ske med mindst 6 måneders skriftligt varsel
til udløb af en kalendermåned. Indtil udløb af opsigelsesvarslet påhviler det begge parter loyalt
at fortsætte samarbejdet. Ved udløb af opsigelsesvarslet laves en endelig opgørelse af Parternes
økonomiske mellemværende.
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bejdet, jf. pkt. 5, og den anden part opnår ikke qua denne aftale nogen ret eller brugsret til sådanne rettigheder.
De immaterielle rettigheder, der er oppearbejdet under samarbejdet, jf. pkt. 6, skal Parterne
forsøge at fordele imellem sig eventuelt ved at træffe aftale om, at den ene køber rettighederne
ud af samarbejdet mod erlæggelse af et aftalt beløb til den anden Part.
Kan Parterne ikke blive enige om fordelingen af de fælles rettigheder, er Parterne hver især berettiget til frit herefter at anvende samtlige fælles rettigheder, der er opstået under samarbejdet, jf.
pkt. 6.
11 Misligholdelse

Ved en parts væsentlige misligholdelse af forpligtelser i henhold til denne samarbejdsaftale kan
den anden Part vælge at ophæve samarbejdet uden yderligere varsel.
Er der tale om misligholdelse, der med rimelighed kan afhjælpes, er Parten dog forpligtet til at
give den misligholdende Part et skriftligt påkrav med en frist på 14 dage til at afhjælpe forholdet. Afhjælpes misligholdelsen ikke, kan samarbejdet herefter hæves uden yderligere varsel.
Som væsentlig misligholdelse betragtes bl.a. følgende forhold, uden at der er tale om en udtømmende liste:
• Væsentlig eller gentagne forsinkelser med hensyn til overholdelse af aftalt tidsplan både internt som over for evt. kunder.
• Væsentlige gentagne overtrædelser af forpligtelser i henhold til ressourceplanen.
• Overtrædelse af konkurrence- og hemmeligholdelsesklausulen.
• Betalingsstandsning, akkordforhandlinger eller konkurs.
• Manglende tilvejebringelse af de ressourcer, der forudsættes, jf. samarbejdsaftalen, herunder
indbetaling af eventuelle underskud.
• Gentagen udeblivelse fra indkaldte møder uden gyldig grund.
12 Ændring af aftalen

Ændringer eller tilføjelser til nærværende aftale kræver enighed blandt Parterne, og ændringerne
eller tilføjelsen vedlægges nærværende aftale som tillæg, og dette tillæg underskrives af begge
Parter.
13 Tvister

I den situation, hvor uoverensstemmelsen ikke lader sig løse ved Parternes egen indsat, kan hver
af Parterne begære mediation.
Såfremt Parterne ikke på forhånd har udpeget en mediator, skal denne udpeges af Mediatoradvokater, Advokaternes Hus, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Mediatoren skal snarest og senest inden 10 arbejdsdage have afholdt et møde. Såfremt Parten
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nægter at deltage i mæglingsmødet, vil dette være at betragte som en væsentlig misligholdelse af
kontrakten. Udgiften til mediation afholdes af Parterne i fællesskab.
14 Voldgift

Kan Parterne ikke forlige tvisten ved mediation, kan hver Part begære sagen indbragt for Voldgift. Voldgiftsretten sammensættes af 3 medlemmer, der udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten. Formanden skal opfylde betingelse for at være dommer. Parterne kan dog over for
præsidenten fra Sø- og Handelsretten afgive indstilling om de 2 andre, der udpeges med passende hensyntagen til den særlige sagkundskab, der måtte anses for ønsket ved bedømmelse af
uoverensstemmelsen.
Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure. Såfremt der ikke er flertal for et resultat, er formandens stemme afgørende. Voldgiftsrettens kendelse skal være motiveret og skal afsiges snarest
muligt efter Voldgiftsrettens nedsættelse.
Voldgiftsretten kan ved fastsættelse af hvem, der skal betale sagsomkostninger ved voldgiftssagen, herunder salær til Parternes advokater, tage hensyn til udfaldet, og om sagen er indbragt for
Voldgiftsretten med rimelighed eller ej.
Voldgiftsretten fastsætter afhængig af sagens konkrete omstændigheder, hvornår kendelsen skal
opfyldes. Det vil normalt ske senest 14 dage efter afgørelsen. Voldgiftsrettens afgørelse skal betragtes som endelig og kan tvangsfuldbyrdes efter Retsplejelovens § 478.
15 Underskrifter

Denne aftale er blevet underskrevet i to originale eksemplarer, hvoraf hver Part har modtaget et
eksemplar.

Dato:
[For A]

Dato:
[For B]:

[Navn]

[Navn]
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