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l. Parter

1.1 Sunne Fastighets AB, org. nr. 556042-8921, Brårudsallén 8, 665 33 KU/nedan
kallat ("Bolaget").
1.2 Perra Hermansson, pers. nr. 610421-6236, Lärarinnevägen 7, 665 33 Kil, nedan

kallad ("Arbetstagaren")..

2. Anställningens form och befattning
2.1 Arbetstagaren anställs som verkställande direktör och i en omfattning av heltid,
2.2 Anställningen inleds den 9 oktober 2020.
2.3 Arbetstagaren ska i egenskap av Bolagets verkställande direktör handha den
löpande förvaltningen av Bolagets angelägenheter och därvid leda verksamheten
efter aktiebolagslagens regler samt inom de övergripande riktlinjer som framgår
av Bolagets styrelse vid var tid fastställda VD-instruktion, den nuvarande VD instruktionen
framgår av bilaga l.
2.4 Arbetstagaren ska tillvarata Bolagets intressen enligt bästa förmåga samt i
enlighet med Bolagets policys och vidare instruktioner från Bolagets styrelse.
2.5 Parterna är överens om att med befattningen följer sådana arbetsuppgifter och
anställningsvillkor att lagen om anställningsskydd inte ska äga tillämpning på
anställningsförhållandet.
2.6 Arbetstagaren ska ägna hela sin arbetstid åt Bolaget och får inte vid sidan av sin
tjänst, utan ett föregående skriftligt godkännande från Bolagets
styrelseordförande, engagera sig i någon annan verksamhet som påverkar Arbetstagarens
möjlighet att fullgöra sina arbetsuppgifter, oavsett om sådan verksamhet konkurrerar med
bolagets verksamhet eller inte.
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3. Lön, pension och anställningsförmåner
3.1 Bolaget ska till Arbetstagaren utge en månatlig lön om 75 000 kronor.
3.2 Arbetstagaren är därtill berättigad till årlig lönerevision med belopp som lägst
motsvarar den procentuella löneökningen som tillämpligt kollektivavtal anger.
3.3 Parterna är utöver vad som anges under punkten 3.2 ovan eniga om att

anställningsvillkoren och därvid särskilt ersättningsnivån enligt punkten 3.1 ovan
ska bli föremål för omförhandling inom sex (6) månader från anställningens
inledande.
3.4 Arbetstagaren är utöver lönebelopp enligt 3.1 inte berättigad till
övertidsersättning, restidsersättning eller annan liknande ersättning liksom inte
heller till ersättning för eventuella styrelseuppdrag eller liknande engagemang
för Bolaget eller dess dotterbolag eller för andra uppdrag sammanhängande med
Arbetstagarens tjänst hos Bolaget.
3.5 Arbetstagaren ska erhålla privata pensionsavsättningar i enlighet med individuell
pensionslösning till ett belopp om femton (15) procent av det under punkten 3.1
angivna lönebeloppet och därefter vidtagna lönerevisioner.
3.6 Arbetstagaren omfattas även avtjänstepension (KPA), tjänstegrupplivförsäkring (TGL),
arbetsskadeförsäkring (TFA) och tjänstereseförsäkring.

3.7 Bolaget tillhandahåller inte tjänstebil och Arbetstagaren är därvid berättigad till
ersättning vid användande av privat bil i tjänsten med belopp per mil som
beslutas från tid till annan av Bolaget, dock inte understigande den gräns som
gäller för skattefri ersättning per mil för aktuellt drivmedel.
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4. Semester

4.1 Arbetstagaren har rätt till 35 dagars årlig semester.

5. Immateriella rättigheter
5.1 Arbetstagaren överlåter samtliga immateriella rättigheter till alla resultat/såsom
men inte begränsat till mönster, texter, bilder, skisser, ritningar, databaser och
programkod, som framställs eller bearbetas av Arbetstagaren själv eller i
samarbete med annan som ett led i anställningen eller i övrigt kan anses vara ett
resultat av anställningen. Överlåtelsen innefattar rätt för Bolaget att fritt överlåta
rätt vidare liksom att ändra resultat. Bolaget förbehåller sig även rätten till
uppfinningar av Arbetstagaren i enlighet med Lag (1949:345) om rätten till
arbetstagares uppfinningar.

6. Sekretessklausul
6.1 Genom sin anställning erhåller Arbetstagaren tillgång till material samt kunnande
som rör Bolagets finansiella förhållanden, strategier m.m. och som Bolaget avser

att hålla hemlig (nedan kallad Företagshemligheter). l begreppet
Företagshemligheter innefattas även sådan information som Arbetstagaren själv
sammanställer och utvecklar. Företagshemligheter kan vara muntliga såväl som
skriftliga. Från definitionen Företagshemligheterundantas uppgifter som
mottagaren av informationen redan kände till samt uppgifter som är eller blir
allmänt kända eller som kommit till allmän kännedom på annat sätt än genom
Arbetstagarens brott mot denna bestämmelse,
6.2 Arbetstagaren får inte under sin anställning avslöja Företagshemligheter för
tredje man eller använda Företagshemligheter annat än vid fullgörande av sina
arbetsuppgifter eller efter skriftligt medgivande från Bolaget. Denna begränsning
gäller även under en tid av två (2) år efter att Arbetstagaren upphört att vara
anställd av Bolaget.
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6.3 Arbetstagaren förbinder sig att förvara Företagshemligheter under former som
är tillfredsställande med hänsyn till sekretesskravet och som skyddar
Företagshemligheterna från obehörig åtkomst eller förändring.
6.4 Arbetstagaren erinras om att brott mot Lag (2018:558) om företagshemligheter,
vilken vid utelämnade avföretagshemligheter, förutom skadeståndsansvar, kan
leda till böter.

7. Uppsägning
7.1 Detta avtal gäller tillsvidare.
7.2 Vid uppsägning gäller en uppsägningstid om sex (6) månader från Arbetstagarens
sida och en uppsägningstid om trettiosex (36) månader från Bolagets sida.

8. Att iaktta vid anställningens upphörande
8.1 Arbetstagaren ska genast i samband med anställningens upphörande till Bolaget
överlämna all Bolagets egendom sammanhängande med Arbetstagarens tjänst
för Bolaget/ inklusive eventuella kopior av sådant material, samt all annan
egendom som disponeras av Arbetstagaren till följd av dennes tjänst hos Bolaget.
Arbetstagaren är även skyldig att återlämna nämnda arbetsredskap under
uppsägningstiden om Arbetstagaren är arbetsbefriad.

9. Informationshantering
9.1 Arbetstagaren åtar sig att följa Bolagets föreskrifter om informationshantering
och användning av Internet. Arbetstagaren är vidare medveten om att Bolaget
har tillgång till och är ägare till allt material och all e-post lagrat i Bolagets
datasystem samt att Bolaget har rätt att bereda sig tillgång till allt sådant lagrat
material.

Sunne Fastighets AB, Brårudsallén 8, 686 33 SUNNE
Tel. +46 565 17953 Org.nr. 556042-8921

10. Övriga anställningsvillkor
10.11 övrigt gäller de policyer som Bolaget vid var tid tillämpar i den utsträckning
dessa är tillämpliga även för Bolagets verkställande direktör.

11. Tvist
11.1 Tvist, som kan uppstå rörande avtalets tillkomst, tolkning eller tillämpning eller
därur härflytande rättsförhållanden ska, om den inte löses genom överläggningar
mellan parterna, hänskjutastill avgörande genom skiljedom enligt Regler för
Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
11.2 Kostnaderna för skiljeförfarandet ska, oavsett utgången, betalas av Bolaget
såvida Arbetstagaren inte inlett skiljeförfarandet utan att andra parten givit
anledning till det eller Arbetstagaren uppsåtligen eller genom försummelse
föranlett onödigt skiljeförfarande. Bolaget kan, i syfte att inte behöva betala
skiljenämnden, istället välja att tvist ska hanteras i allmän domstol.
Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm.

Detta Avtal har upprättats i två originalexemplar, varav Parterna tagit var sitt.
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