SCHEDULE 3– ACCESSION AGREEMENT
BILAGA 3 – ANSLUTNINGSAVTAL
By executing and delivering this accession Genom att verkställa och leverera detta
agreement (the “Accession Agreement”), the anslutningsavtal
(”Anslutningsavtalet”),
undersigned (the “Acceding Party”) hereby:
bekräftar undertecknad (den ”Anslutande
Parten”) härmed att denne:
(i)
agrees to become a party to and to
comply with the terms, conditions and
(i)
samtycker till att bli part i och följa
provisions of the Agreement on a
villkoren
och
bestämmelserna
i
simplified solution for injunction
Överenskommelsen om en förenklad
proceedings
regarding
Infringing
process för Blockeringsförelägganden,
services in Sweden, dated [*] 2021, as
daterad [**], med ändringar från tid till
amended from time to time (the
annan
(”Överenskommelsen”),
på
“Agreement”), in the same manner as if
samma sätt som om den Anslutande
the Acceding Party was an original
Parten var en ursprunglig undertecknare
signatory and named as “Party”
och namngiven som ”Part” enligt denna,
thereunder, and;
samt;
(ii)
acknowledges, agrees and confirms that
(ii) erkänner, samtycker och bekräftar att (i)
(i) the Acceding Party has received a
den Anslutande Parten har mottagit en
copy of the Agreement and has
kopia av Överenskommelsen och har
reviewed the same and understands its
granskat denna och förstått dess
content; and (ii) the Acceding Party’s
innehåll; samt (ii) den Anslutande
address details for notices under the
Partens
adressuppgifter
för
Agreement are as set forth below and
meddelanden under Överenskommelsen
that such details are made part of the
är enligt nedan och sådana uppgifter görs
Agreement.
till en del av Överenskommelsen.
This Accession Agreement shall constitute an
integral part of the Agreement and the terms
and conditions therein, including the governing
law and disputes clause, shall apply to this
Accession Agreement.

Detta Anslutningsavtal ska utgöra en
integrerad del av Överenskommelsen och
villkoren däri, inklusive gällande lagbestämmelse,
ska
gälla
för
detta
Anslutningsavtal.

Place:
Date:

Plats: [**]
Datum: [**]

Company name: [**]
Company registration number: [**]
Address: [**]
Email address: [**]

Företagsnamn: [**]
Organisationsnummer: [**]
Adress: [**]
E-postadress: [**]

[COMPANY 1]
[Place, date]

[BOLAG]
[Plats, datum]

[Insert name]

[Infoga namn]

