
 

 

Bilaga om compliance och exportkontroll 

Respektive part garanterar att: 

(a) den (inklusive dess dotterbolag och styrelseledamöter, tjänstemän, anställda, agenter 
och andra representanter för parten) efterföljer alla tillämpliga lagar, förordningar 
och föreskrifter, inklusive men inte begränsat till lagar, förordningar och föreskrifter 
som förbjuder mutor, korruption, penningtvätt, utpressning, skatteflykt samt 
handels- och ekonomiska sanktionslagar, exportkontrollagar samt relevanta lagar, 
förordningar och föreskrifter som antagits, administreras, införs eller verkställs av 
FN, EU, USA, Storbritannien eller av någon annan relevant jurisdiktion; 

(b) den har implementerat effektiva åtgärder för att säkerställa efterlevnad av de lagar, 
förordningar och föreskrifter som nämns ovan, och ska på begäran av den andra 
parten tillhandahålla all dokumentation avseende sådana åtgärder; 

(c) den, dess dotterbolag eller någon av deras respektive tjänstemän eller 
styrelseledamöter inte utgör, ägs eller kontrolleras av en person eller enhet som 
särskilt utpekats, blockerats eller på annat sätt är föremål för handels- eller 
ekonomiska sanktioner eller exportkontrollagar utfärdade av FN, USA, EU, 
Storbritannien eller av någon annan relevant jurisdiktion (”Listad Person”); och 

(d) den inte ska engagera sig, direkt eller indirekt, i något företag eller annan enhet som, 
direkt eller indirekt, ägs till minst 50% eller på annat sätt kontrolleras av en eller 
flera Listade Personer. 

Utöver vad som framgår ovan garanterar Köparen att: 

(e) den inte, vare sig direkt eller indirekt via dess dotterbolag, partner, tredje part eller 
på annat sätt, säljer, tillhandahåller, exporterar, återexporterar, överför, köper, leasar, 
lånar ut, sänder eller på annat sätt förvärvar eller avyttrar produkter eller tjänster 
enligt detta avtal i strid mot a) – d) ovan. 

Respektive part ska omedelbart, tillsammans med all relevant information, uppge för den andra 
parten alla direkta eller indirekta, faktiska, misstänkta eller påstådda överträdelser av vad som 
framgår ovan av denna punkt.  

Part ska hålla andra parten skadeslös för alla direkta skador som uppkommer som en följd av 
överträdelser av vad som framgår av denna bilaga. 

Parterna är överens om att överträdelser av vad som framgår av denna bilaga och som har, eller 
rimligen kan antas orsaka, en väsentlig negativ inverkan för den andra parten ska betraktas som 
ett väsentligt avtalsbrott och ge den andra parten rätt att häva avtalet. 


