ANMÄLAN/APPLICATION
Utställande företag/Exhibiting company

Organisations- eller personnummer/VAT No

Adress/Address

Postadress/Postal address

Land/Country

Kontaktperson/Contact person

Tel (dir)/Phone (direct)

Tel (vxl)/Phone (switchboard)

E-post företag/E-mail company

ELMIA, JÖNKÖPING, SWEDEN

Fax

11–12 MAJ 2017

E-post kontaktperson/E-mail contact person

Vi ämnar ställa ut följande produkter:
(texta tydligt)/
We plan to exhibit the following products:
(use blockletters)

Web-adress/Web-address

Fakturaadress (om annan än utställande företag)/Invoice address (if other than exhibiting company)

Adress/Address

Postadress/Postal address

Land/Country

Organisations- eller personnummer/VAT No

PRISER MONTERYTA/PRICES STAND AREA (Priser exkl moms/Prices excl. VAT)
GRUNDAVGIFT
BASIC CHARGE

Inkluderar, utställarkort, inbjudningskort, parkeringskort.
Includes exhibitor cards, invitation cards and parking cards.

FÖRSÄKRING/
INSURANCE:

SEK

3 000

SEK

1 050

MONTER/STAND:
Inomhus/indoors

SEK 1 150 		
Bredd/Width: _______ X Djup/Depth: ______ = ___________
/ m2		
Bredd/Width: _______ X Djup/Depth: ______ = ___________

m2
m2

SEK __________
SEK __________

Utomhus/otdoors

50 m2 SEK 13 750		

Bredd/Width: _______ X Djup/Depth: ______ = ___________ m2

SEK __________

SEK 22 500		

Bredd/Width: _______ X Djup/Depth: ______ = ___________ m2

SEK __________

150 m2 SEK 31 250		

Bredd/Width: _______ X Djup/Depth: ______ = ___________ m2

SEK __________

200 m2 SEK 40 000		

Bredd/Width: _______ X Djup/Depth: ______ = ___________ m2

SEK __________

100

m2

SUMMA/TOTAL:

			

			

SEK __________

JA - vi är intresserade av ett förslag på MONTERBYGGNATION.
YES - we are interested in a proposition of STAND CONSTRUCTION.

MAILA GÄRNA DIN ANMÄLAN/
E-MAIL YOUR APPLICATION
annika.brandin@elmia.se

Betalningsvillkor: Grundavgiften faktureras separat vid order och avdrages ej från monterhyran. Hela monterhyran skall vara inbetald senast 60 dagar före mässans
öppnande. Därefter betalningsvillkor enligt orderbekräftelse/faktura. Moms tillkommer på samtliga kostnader. Utställarförsäkring: Försäkringen täcker skador enligt
försäkringsvillkor som bifogas tillsammans med orderbekräftelsen. Försäkringen debiteras med monterhyran.
Terms of payment: The registration fee will be invoiced separately and will not be deducted from the stand rental. The stand rental is to be paid 60 days prior to the
fair. Therafter terms of payment according to confirmation of order/invoice. Swedish VAT will be added.
Exhibition insurance: Exhibition insurance covers damage as set in the insurance terms and conditions and will be sent with the order confirmation. Exhibition insurance will be invoiced with the stand rental.
Vi har tagit del av och förbinder oss att följa Allmänna
Bestämmelser (se baksidan) som gäller mellan Elmia och
undertecknad.
We have been informed of and undertake to comply with the
General Conditions (see back of this form) which shall apply
between Elmia AB and the undersigned client.

Ort/Place

Datum/Date

Behörig beställares underskrift/Signature of authorised orderer

Elmia AB, P.O. Box 6066, SE-550 06 Jönköping, Sweden

Bankgiro: 5451-1126

Phone +46 36 15 20 00 Internet www.elmia.se

Bank: Swedbank, SE-105 34 Stockholm. SWIFT address: SWEDSESS

Org.nr/F-skattebevis 556354-2413. VAT No. SE556354241301

IBAN: SE26 8000 0008 1505 4491 8035

1. ALLMÄNT Dessa allmänna bestämmelser utgör kompletterande bestämmelser till samtliga de
särskilda avtal som inför varje mässa träffas med respektive utställare. Vid konflikt mellan dessa
allmänna bestämmelser och bestämmelser intagna i de särskilda avtalen skall de senare äga
företräde. Utställaren förbinder sig att följa dessa allmänna bestämmelser och övriga villkor och
de anvisningar som kan komma att utfärdas av Elmia.
2. AVTALET Beställning: Beställning av utställningsplats s.k. monterplats kan ske via internet,
per telefon, per telefax eller på annat liknande sätt. Oavsett beställningens form är beställningen
bindande för utställaren. Orderbekräftelse: När Elmia tillställt utställaren en orderbekräftelse har
avtal träffats i enlighet med de villkor som angetts i orderbekräftelsen. Elmia har rätt att utan särskild anledning avvisa mottagen beställning liksom att ställa upp särskilda villkor för deltagande.
Eventuella invändningar mot orderbekräftelsen skall framställas av utställaren inom fjorton (14)
dagar från det datum som står angivet på orderbekräftelsen varefter Elmia har rätt att antingen
korrigera den påtalade invändningen eller förklara avtalet ogiltigt. För det fall invändning inte framställs inom ovan angiven frist är utställaren bunden av innehållet i orderbekräftelsen.
3. HUVUDUTSTÄLLARE OCH MEDUTSTÄLLARE M.M. Utställare kan genom anmälan via särskild blankett eller via internet anmäla medutställare. Överlåtelse av monterplats är emellertid inte
tillåtet utan Elmias skriftliga godkännande. Utställaren ansvarar gentemot Elmia för medutställarens samtliga förehavanden och skyldigheter av vilket slag de än må vara.
4. UTSTÄLLNINGSPLATS Elmia äger rätt att anvisa monterplats. Sådan rätt tillkommer även
part till vilken Elmia överlåtit rätten att anvisa monterplats. Eventuella invändningar mot anvisad
monterplats skall framställas inom sju (7) dagar från det att utställaren mottagit besked om
anvisad monterplats. För det fall inte invändning framställs inom denna frist är utställaren bunden
till anvisad monterplats. Elmia äger rätt att anvisa annan monterplats, justera storleken på monterplatsen liksom stänga in – och utgångar på monterplatsen samt företa övriga åtgärder om så
anses nödvändigt.
5. TILLTRÄDE Elmia underrättar genom skriftligt meddelande vid vilken tidpunkt tillträde till
den anvisade monterplatsen kan ske. Tillträde får emellertid endast ske om grundavgiften och
monterhyran betalats. Utställaren är skyldig att ta den anvisade monterplatsen i besittning senast
tjugofyra (24) timmar innan den aktuella mässan öppnar. Monterplatsen skall vara iordningställd
senast två (2) timmar före den aktuella mässans öppnande. För det fall ovan angivna tidsfrister
inte iakttas äger Elmia rätt att fritt disponera över monterplatsen.
6. UPPSÄTTNING AV MONTER Vid uppsättning och iordningställande av monterplats är utställaren skyldig att följa Elmias tekniska bestämmelser, vilka återfinns på Elmias hemsida (www.
elmia.se), samt aktuella bestämmelser härom i den aktuella mässans utställarguide. Utställaren är
skyldig att tillse att visuella eller akustiska störningar inte uppkommer för närliggande monterplatser, att kommunikationen i utställningshallen inte störs och utställaren är vidare skyldig att tillse att
liknande hinder i övrigt inte uppstår. Demonstration av maskiner med hög bullernivå eller maskiner
som kan förorsaka markskador får endast ske på anvisad plats av Elmia. Vid eventuella markskador är utställaren skyldig att på egen bekostnad återställa marken i godtagbart skick. Utställaren
ansvarar ensam för monterplatsens uppsättning, iordningställande, design samt dekorering. För
det fall monter byggs i två plan äger Elmia rätt att debitera hyra för den totala ytan för respektive
våningsplan. Exponering över 2,5 meter skall godkännas av Elmia och debiteras kostnad.
7. SKÖTSEL AV MONTER Utställaren skall hålla sin monter i bästa skick. Monterplatsen skall
vara bemannad under den aktuella mässans öppettider. Utställaren ansvarar själv för sortering
och bortforsling av avfall från monterplatsen. Vid erinran från Elmia är utställaren skyldig att, på
egen bekostnad, förbättra monterplatsen på det sätt Elmia anser vara nödvändigt. Utställaren
får endast förevisa de föremål som angetts i beställningen av monterplats som upptagits i den
aktuella mässans produktguide och/eller motsvarande kataloguppgift. Elmia äger rätt att bortforsla utställningsföremål som står i strid med den aktuella mässans produkt- och tjänsteområde
eller som i övrigt står i strid med gällande lag och föreskrifter. Sker bortforsling enligt ovan äger
utställaren i intet fall rätt till ersättning av Elmia för kostnad eller skada – vare sig direkt eller indirekt, som kan uppstå på grund av beslut om bortforsling. Det är inte tillåtet att ställa ut föremål
som Elmia betecknar som olämpliga ur säkerhetssynpunkt, såsom explosiva eller lättantändliga
föremål, utan att ha inhämtat skriftligt medgivande från Elmia. Utställningsföremål skall överensstämma med behöriga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser och skall om så
erfordras vara försedda med godkännande från sådana myndigheter eller organ. Därtill är utställaren skyldig att följa tillämplig arbetsmiljölagstiftning.
8. BORTFORSLING AV UTSTÄLLNINGS FÖREMÅL Utställaren har inte rätt att bortforsla utställningsföremål under pågående mässa. För det fall utställaren inte bortforslar utställningsföremål
samt övrig utrustning och emballage efter mässans slut äger Elmia rätt att på utställarens bekostnad bortforsla och i förekommande fall destruera sådan egendom. Utställaren är därtill skyldig
att ersätta Elmia för den olägenhet som det innebär för Elmia att självt avlägsna och destruera
utställares utställningsföremål samt övrig utrustning.
9. ANSVAR Utställaren ansvarar till fullo för all skada, av vilket slag det vara må, som uppkommer
i samband med den aktuella mässan. Utställaren ansvarar även självt, enligt ovan, för eventuella
skador som uppstår under och i samband med transport till och från den aktuella mässan. Elmia
påtager sig inte heller någon vårdplikt av utställarens egendom eller förhyrda utrustning .

10. TRANSPORT För det fall utställaren önskar nyttja Elmias transporttjänster är utställaren
skyldig att följa de bestämmelser härom som finns intagna i den aktuella mässans utställarguide.
Utställaren accepterar att lastning och lossning kan ske automatiskt på utställarens bekostnad.
11. MÄSSKATALOG M.M. För det fall mässkatalog skall upprättas skall utställaren skicka in
kataloguppgifter på särskilt tillhandahållen blankett eller via internet. Elmia har rätt att publicera
sådana uppgifter såväl i katalogen som på internet. Elmia äger ensamt rätt att fatta beslut om
mässkatalogernas layout och frånsäger sig allt ansvar för eventuella felaktigheter i mässkatalogen. Elmia har rätt att delge information enligt ovan till tredje man utan att inhämta samtycke
från utställaren. Därtill får Elmia utan att inhämta skriftligt samtycke från utställaren fritt göra och
publicera bild- och/eller ljudupptagningar i anslutning till den aktuella mässan.
12. BETALNINGSVILLKOR Utställaren skall erlägga betalning enligt förfallodatum på respektive
faktura. För det fall betalning inte sker inom föreskriven tid skall dröjsmålsränta utgå med vid var
tid gällande referensränta med tillägg av åtta (8) procentenheter.
13. UTSTÄLLARENS SKYLDIGHETER Utställaren får inte, om inte Elmia och/eller behörig myndighet lämnat tillstånd därtill;
- På något sätt hänvisa till utställning utanför mässområdet,
- Placera föremål utanför eller på monterväggens utsida,
- Blockera brandskyddsanordningar eller liknande,
- Använda dekorationsmaterial som inte är godkänt av Brandskyddsmyndigheten,
- Använda annan ytbehandling än Elmias standard på väggar och övrigt material,
- Förvara gaser och lättantändliga vätskor samt använda öppen eld inom mässområdet,
- Sprida reklam utanför den egna monterplatsen,
- Sprida reklam eller på annat sätt utöva marknadsföring som strider mot marknadsföringslagen
(2008:486) eller Internationella Handelskammarens regler om reklam,
- Bedriva politisk eller annan propaganda,
- Servera alkohol i montern. Se p. 16 om utskänkningstillstånd, och inte
- Servera tillagad mat i montern.
14. AVTALSBROTT För det fall utställaren agerar i strid med det särskilda hyresavtalet eller agerar
i strid med dessa allmänna bestämmelser är Elmia berättigat skadestånd vilket skall motsvara den
överenskomna grundavgiften och den överenskomna hyran för monterplatsen samt omfatta all
den skada Elmia i övrigt visar sig ha lidit. Därtill äger Elmia rätt att fritt disponera över den aktuella monterplatsen och rätt att avvisa utställaren från den aktuella mässan. Elmia äger rätt att till
säkerheten för utställarens uppfyllande av sina skyldigheter kvarhålla Utställarens egendom. För
det fall utställaren, utan medgivande från Elmia, säger upp ett ingånget avtal är denne skyldig att
erlägga ersättning till Elmia enligt ovan. Sker sådan uppsägning skriftligen och har uppsägningen
kommit Elmia tillhanda senast inom sex (6) månader före den aktuella mässans start är utställaren
emellertid berättigad att till viss del reducera ersättningen till Elmia med ett belopp motsvarande
50 procent av den överenskomna monterhyran, i övrigt skall Elmia ersättas till fullo.
15. FÖRTIDA UPPHÖRANDE För det fall Elmia skulle tvingas ställa in eller flytta den aktuella
mässan till ett annat datum, av vilken anledning det än må vara, har utställaren endast rätt att få
redan erlagda hyres- och övriga erlagda likvider återbetalade.
16. ÖVRIGT I enlighet med svensk alkohollagstiftning måste all alkohol som serveras i samband
med den aktuella mässan vara inköpt av innehavaren av serveringstillstånd på Elmia, Sodexo AB.
Sodexo AB ansvarar således för utskänkningen. För det fall immaterialrättsligt intrång sker eller
riskerar att ske i samband med den aktuella mässan äger Elmia rätt att ingripa på det sätt och i
den omfattning som Elmia anser vara nödvändigt.
17. FORCE MAJEURE Part till detta avtal är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra
viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i en befriande omständighet
enligt nedan och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav.
Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller
olyckshändelse av större omfattning.
18. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR Tillägg och ändringar till detta avtal skall göras skriftligen och
vara undertecknade av både Elmia och utställaren för att vara giltiga.
19. TILLÄMPLIG LAG På detta avtal skall svensk lag tillämpas.
20. TVIST Tvist i anledning av detta avtal skall i första hand söka lösas i sämja. För den händelse
tvist inte kan lösas i sämja skall tvisten, om tvisteföremålet överstiger ett belopp om femhundratusen (500 000) kronor, avgöras genom skiljedom i enlighet med Stockholm Handelskammares
Skiljedomsinstituts Regler för förenklat skiljeförfarande. I annat fall skall tvisten slutligt avgöras
av Jönköpings tingsrätt.

Utställaren skall därför tillse att denne tecknar erforderliga försäkringar. Utställaren upplyses
härmed om att denne kan teckna en särskild ”Utställarförsäkring” vilken tillhandahålls av Elmia.

Elmia AB, Elmiavägen, Box 6066, SE-550 06 JÖNKÖPING, SWEDEN.
Tel: +46 36 15 20 00, E-mail: info@elmia.se
Internet: www.elmia.se Org.nr: 556354-2413

Elmia AB - 1601

Allmänna Bestämmelser Elmia AB

1. GENERAL These General Terms & Conditions supplement the specific agreements signed
with each exhibitor before each fair. In the event of a conflict between these General Terms &
Conditions and the terms and conditions in the specific agreements, the latter shall take precedence. The exhibitor shall undertake to follow these General Terms & Conditions and other
rules and instructions that may be issued by Elmia.
2. THE AGREEMENT Ordering: Orders for exhibition spaces, known as stand spaces, may be
placed online, by telephone, by fax or in some other similar way. Regardless of how the order
is placed, the order is binding for the exhibitor. Order confirmation: Once Elmia has sent the
exhibitor an order confirmation, an agreement has been entered into in accordance with the
terms stated in the order confirmation. Elmia shall be entitled to reject a submitted order or to
place special conditions on participation without a specific reason. Any objections to the order
confirmation shall be filed by the exhibitor within fourteen (14) days of the date on the order
confirmation, after which Elmia shall be entitled to either remedy the filed objection or declare
the agreement not valid. In cases where an objection is not filed within the period stated above,
the exhibitor shall be bound by the content of the order confirmation.
3. MAIN EXHIBITORS AND CO-EXHIBITORS ETC. Exhibitors may register co-exhibitors
using a special form or online. Stand space, however, may not be transferred without Elmia’s
written approval. The exhibitor is responsible to Elmia for all the co-exhibitor’s actions and
obligations, whatever form they may take.
4. EXHIBITION SPACE Elmia shall be entitled to allocate stand space. This right shall also
be passed on to parties to whom Elmia has transferred the right to allocate stand space. Any
objections to the allocated stand space shall be filed within seven (7) days of the exhibitor
receiving details of the allocated stand space. In cases where an objection is not filed within this
period, the exhibitor shall be committed to the allocated stand space. Elmia shall be entitled to
allocate another stand space, adjust the size of the stand space and to close entrances to and
exits from the stand space and to take other measures as deemed necessary.
5. ADMISSION Elmia shall inform the exhibitor in writing at which time admission to the allocated stand space may take place. Admission is only permitted if the basic fee and stand hire
have been paid. The exhibitor shall be responsible for taking possession of the allocated stand
space no later than twenty four (24) hours before the fair in question opens. The stand space
shall be in order no later than two (2) hours before the fair in question opens. In cases where
the above time restrictions are not observed, Elmia shall be entitled to make use of the stand
space as it wishes.
6. SETTING UP STANDS When setting up and preparing the stand space, the exhibitor shall
be obliged to comply with Elmia’s technical regulations, which can be found on Elmia’s website
(www.elmia.se), as well as specific rules regarding stand space in the exhibitor guide for the fair
in question. The exhibitor shall be obliged to ensure there are no visual or acoustic disruptions
to nearby stand spaces, that communications in the exhibition hall are not disturbed and that
no other similar hindrances arise. Machines with a high noise level or machines that could cause
damage to the ground may only be demonstrated in areas designated by Elmia. In the event of
any damage to the ground, the exhibitor shall be obliged to restore the ground to an acceptable
state at the exhibitor’s expense. The exhibitor shall have sole responsibility for setting up and
preparing the stand space, along with its design and decoration. In cases where the stand is
built on two levels, Elmia shall be entitled to charge rent for the total surface area of each level.
Displays over 2.5 metres high must be approved by Elmia and shall be charged for.
7. STAND MAINTENANCE The exhibitor shall keep his stand in optimum condition. The stand
space shall be staffed during the opening times of the fair in question. The exhibitor shall be
responsible for separating and removing waste from the stand space. If requested by Elmia, the
exhibitor shall be obliged to improve the stand space, at the exhibitor’s own expense, in the way
Elmia deems necessary. The exhibitor may only display the objects stated in the order for stand
space which are included in the product guide and/or corresponding catalogue information for
the fair in question. Elmia shall be entitled to remove exhibition objects that breech the product
and service area of the fair in question or otherwise contravene prevailing laws and regulations.
In the event of objects being removed as above, the exhibitor shall not be entitled to compensation from Elmia for costs or damage – direct or indirect – which may arise from the decision
to remove the objects. It is not permitted to exhibit objects deemed unsuitable by Elmia from
a safety perspective, such as explosive or inflammable items, without the written consent of
Elmia. Exhibition objects shall comply with the relevant authorities’ and/or controlling bodies’
regulations and, if so required, shall have approval from such authorities or bodies. Furthermore,
the exhibitor shall be obliged to comply with applicable work environment legislation.
8. REMOVAL OF EXHIBITION OBJECTS The exhibitor shall not be entitled to remove exhibition objects during an ongoing fair. In the event that the exhibitor does not remove exhibition
objects or other equipment and packaging after the end of the fair, Elmia shall be entitled to
remove and, where appropriate, destroy such property at the exhibitor’s expense. The exhibitor
shall also be responsible for paying Elmia compensation for the inconvenience caused to Elmia
for removing and destroying the exhibitor’s exhibition objects and other equipment.
9. RESPONSIBILITY The exhibitor shall be fully responsible for all damage, whatever form
it may take, which arises in connection with the fair in question. The exhibitor shall also be
responsible, as above, for any damage that arises during and in connection with transport to
and from the fair in question. Elmia shall not assume any duty of care for the exhibitor’s property
or hired equipment.
The exhibitor shall therefore ensure that the requisite insurance is in place. The exhibitor is
hereby informed that he may take out a special Exhibitor Insurance provided by Elmia.

10. TRANSPORT If the exhibitor wishes to use Elmia’s transport services, the exhibitor shall
be obliged to follow the rules regarding these in the exhibitor guide for the fair in question. The
exhibitor shall accept that loading and unloading may take place automatically at the exhibitor’s
expense.
11. FAIR CATALOGUE ETC. In the event that a fair catalogue is produced, the exhibitor shall
submit catalogue information on the form provided or online. Elmia shall be entitled to publish
such information both in the catalogue and online. Elmia shall have sole responsibility for the
layout of the fair catalogue and disclaims any responsibility for any errors in the fair catalogue.
Elmia shall be entitled to divulge information as above to third parties without obtaining consent
from the exhibitor. In addition, Elmia may freely take and publish photographs and/or sound
recordings in connection with the fair in question without obtaining written consent from the
exhibitor.
12. TERMS OF PAYMENT The exhibitor shall make payment in compliance with the due
date on each invoice. If payment is not made within the specified period, interest on overdue
payment shall be charged with the prevailing reference interest rate at the time plus eight (8)
percentage points.
13. THE EXHIBITOR’S OBLIGATIONS The exhibitor may not, unless Elmia and/or the relevant
authority has provided permission:
- In any way refer to an exhibition outside of the fair area,
- Locate objects outside of or on the outer side of the stand walls,
- Block fire safety devices or similar,
- Use decorative materials not approved by the Swedish fire safety authorities,
- Use a surface treatment other than Elmia’s standard surface treatment on walls and other
materials,
- Store gases and inflammable liquids or use an open fire in the exhibition area,
- Distribute advertising outside of the exhibitor’s own stand space,
- Distribute advertising or in some other way conduct marketing that contravenes Sweden’s
Marketing Practices Act (2008:486) or the International Chamber of Commerce’s rules on
advertising,
- Carry out political activities or other propaganda,
- Serve alcohol at the stand. See paragraph 16 on licence to serve wines, beers and spirits.
- Serve prepared food at the stand.
14. BREACH OF AGREEMENT In the event that the exhibitor acts in contravention of the
special rental agreement or these General Terms & Conditions, Elmia shall be entitled to
damages which equate to the agreed basic fee and the agreed rent for the stand space and
cover all damage Elmia may otherwise have suffered. Furthermore, Elmia shall be entitled to
freely dispose of the stand space in question and dismiss the exhibitor from the fair in question.
Elmia shall be entitled to retain the exhibitor’s property as security for the exhibitor’s fulfilment
of his obligations. If the exhibitor, without the consent of Elmia, cancels a signed agreement he
shall be obliged to pay compensation to Elmia as above. If the cancellation is in writing and is
received by Elmia no later than six (6) months before the start of the fair in question, the exhibitor
shall however be entitled to reduce the compensation to Elmia to some degree by an amount
equating to 50% of the agreed stand hire fee, otherwise Elmia shall be fully compensated.
15. PREMATURE CESSATION In the event that Elmia is forced to cancel or reschedule the fair
in question, whatever the reason, the exhibitor shall only be entitled to a refund of the paid hire
fee and other paid monies.
16. OTHER INFORMATION Under Swedish legislation on alcohol, all alcohol served in connection with the fair in question must be purchased by the licence holder at Elmia, Sodexo AB.
Sodexo AB shall, therefore, be responsible for serving wines, beers and spirits on the premises.
In the event of an infringement, or risk of infringement, of intellectual property rights in connection with the fair in question, Elmia shall be entitled to intervene in the way and to the extent
that it deems necessary.
17. FORCE MAJEURE No party of this agreement shall be liable for consequences arising from
their failure to fulfil their obligations under this agreement if such failure is the result of any of the
following exempting events and if such an event prevents, complicates or delays implementation thereof. Events deemed to be exempting include governmental action or failure to act, the
passing of new legislation or the amendment of existing legislation, trade dispute, blockade,
fire, flood and major accident.
18. ADDITIONS AND AMENDMENTS For additions and amendments to this agreement to be
valid, they must be made in writing and signed by both Elmia and the exhibitor.
19. APPLICABLE LAW This agreement is subject to Swedish law.
20. DISPUTES Any dispute relating to this agreement shall primarily be resolved in unity. In
the event that the dispute cannot be resolved in unity, if the dispute proceedings exceed five
hundred thousand (500,000) Swedish kronor, the matter shall be decided by arbitration in accordance with the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce’s rules for simplified arbitration. Otherwise the dispute shall ultimately be decided by Jönköping District Court.
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