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Enea informerar om skiljeförfarande kring 
avtalstolkningsfrågor 
 

Enea och en av bolagets största kunder har funnit att de gör olika tolkningar av 
bestämmelserna om beräkning av royalty i det avtal som reglerar användningen av 
Eneas OSE-operativsystem i kundens telekommunikationsutrustning. 

Enea har därför inlett ett skiljeförfarande om tolkningsfrågorna. 

Eneas verkställande direktör Anders Lidbeck säger: ”Skiljeförfarandet har inletts för att 
både vi och kunden under ordnade former ska få ett klart besked om vilken tolkning av 
vårt avtal som är den rätta. Vi anser oss ha gott fog för vår ståndpunkt, men 
skiljeförfarandet får ha sin gång och utvisa vad som gäller.” 

Om Eneas ståndpunkt gäller har Enea rätt att av kunden erhålla betydande belopp i 
ytterligare royalties för förfluten tid. Det ytterligare belopp som preliminärt begärs från 
kunden är 900 miljoner kronor, men beloppet bygger på uppskattningar och kan komma 
att revideras väsentligt i endera riktningen. Om Eneas ståndpunkt i tolkningsfrågorna 
gäller skulle det även i positiv riktning påverka beräkningsgrunden för kommande 
royalties. Om Eneas ståndpunkt i tolkningsfrågan skulle anses felaktig har Enea inte rätt 
att erhålla mer än vad Enea redan erhållit enligt den tolkning kunden gör av avtalet, och 
kundens sätt att tolka avtalet kommer då även att ligga till grund för beräkningen av 
framtida royalties. Storleken på framtida royalties är dock, oavsett hur tolkningsfrågan 
avgörs, i hög grad beroende av kundens framtida användning av Eneas teknologi. 

Enea sätter stort värde på sin mångåriga och goda affärsrelation med kunden, men har 
bedömt att det givet de stora belopp det handlar om är nödvändigt att se till att 
tolkningsfrågorna nu blir juridiskt avgjorda. Skiljeförfarande är det i avtalet med kunden 
överenskomna sättet att avgöra tolkningsfrågor av detta slag. 
 
 

Denna information är sådan information som Enea AB (publ) är skyldigt att offentliggöra 
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom 
nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2016  
kl. 08:00 CET.  



 

För mer information besök www.enea.se eller kontakta 

 
Anders Lidbeck, VD & koncernchef 
E-mail: anders.lidbeck@enea.com  
 
Julia Steffensen, Investor Relations  
Telefon: 070 971 03 33 
E-mail: julia.steffensen@enea.com 
 

 

Om Enea  
Enea är en global leverantör av mjukvaruplattformar och konsulttjänster och vår vision är att hjälpa 
våra kunder utveckla fantastisk nätverksfunktionalitet för det uppkopplade samhället. Vi är fast 
beslutna att vara en nyckelspelare i ekosystemet för öppen källkod och utvecklar optimala 
mjukvarulösningar tillsammans med ledande partners. Varje dag förlitar sig tre miljarder människor 
på Eneas teknologier i en rad applikationer i flera vertikaler – från telekom- och fordonsindustri, till 
medicinteknik och flygindustri. Med huvudkontor i Kista har Enea verksamhet i Europa, 
Nordamerika och Asien och är listat på Nasdaq Stockholm. Upptäck mer på www.enea.com och 
prata med oss på info@enea.com. 
 
Enea®, Enea OSE®, Netbricks®, Polyhedra®, Zealcore®, Enea® Element, Enea® Optima, Enea® LINX, Enea® 
Accelerator, Enea® dSPEED Platform och COSNOS® är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. 
Enea OSE®ck, Enea OSE® Epsilon, Enea® Optima Log Analyzer, Enea® Black Box Recorder, Polyhedra® Lite, Enea® 
System Manager, Enea® ElementCenter NMS, Enea® On-device Management och Embedded for LeadersTM är Enea 
AB:s oregistrerade varumärken. Alla rättigheter förbehållna. © 2016 Enea AB. 
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