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P R O D U C E R A F T A L E 
( Fortrolig ) 
 
 
Mellem på den ene side 
 
Pladeselskab A/S 
Adresse 
Postnummer 
(herefter benævnt Selskabet) 

 
og på den anden side 
 
Firma 
v/Producernavn 
Adresse 
Postnummer 
(herefter benævnt Producer) 

 
 
 

1. Formålet med denne aftale er at præcisere forholdet mellem ovennævte  
parter i forbindelse med Producers indspilning inklusive mix af et track (i to versioner; 
Radio version og Extended version) for artisten: 

 
Artistnavn 

 
for Selskabet, samt Selskabets udgivelse af dette fonogram. Produceraftalen indgås for he-
le verden. 
 

2. Produceraftalen indgås i øvrigt på følgende vilkår: 
 

Nærværende aftale omfatter som udgangspunkt udelukkende udgivelse af følgende track: 
 
”Sang” 

 
Samtlige rettigheder til indspillet og/eller udgivet materiale under Produceraftalen til-
kommer eksklusivt og tidsubegrænset Selskabet, 
 
Selskabet skal således have en tidsubegrænset eneret til at udnytte Producers indspilninger 
på enhver måde, som Selskabet måtte finde hensigtsmæssigt med henblik på kommerciel 
indtjening af indspilningerne, herunder til at overdrage og licensere Kunstners indspilnin-
ger til Tredjemand. Selskabet afgør hvor og hvordan indspilningerne og fonogrammerne 
og eventuelle audio-visuelle værker skal udgives herunder sælges, distribueres, licenseres 
m.v. 
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Producer skal stille sig til rådighed på nærmere fastsatte tidspunkter og steder med henblik 
på produktion og indspilning af det ovenfor anførte track. Selskabet skal teknisk godkende 
det endelige mix. Det godkendte mix skal leveres til selskabet senest den 24. december 
2006. 

 
3.  Selskabet betaler i alt DKK 25.000,- til Producer i form af et ikke returnerbart fee for den 

ovenfor anførte titel.  
 

Ved underskrift af nærværende aftale ydes halvdelen af ovennævnte beløb (DKK 12.500,-
), og den resterende halvdel (DKK 12.500,-) udbetales ved levering af det godkendte mix 
til Selskabet. 
 
Selskabet betaler herudover et vederlag til Producer for udnyttelsen af de af ham produce-
rede indspilninger. Dette vederlag udgør som følger: 

 
 I. Royalty afregnes på baggrund af PPD med fradrag af returvarer og rabatter, dog 

ikke phony goods. 
 
 Royalty i Danmark og resten af Skandinavien. 
 
 Albums og lign. konfigurationer: 
 
 4,0 % udregnet pro-rata i forhold til antal værker på et album. 
 
 Singler, maxi og lign. Konfigurationer herunder downloadning: 
  

4,0 % i forhold til antal tracks på værket. 
Af singler beregnes fuld royalty – dvs. ikke en pro–rata regulering. 

 
Compilations udgivet af Selskabet: 
 
Her betales 4,0% pro-rata. 
 
Royaltysatserne under I. kaldes basis royalty. 
 

 
Andre lande end Danmark: 

 
II. Fra major territorier samt resten af verden modtager producer 25 % pro-rata af den 

ovenfor anførte royalty. Pro ration gøres ikke gældende for singler/maxi og lign. 
 

Reduktioner : 
 
III. Selskabet fastsætter vilkårene for samhandel med tredjemand og er i denne forbin-
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delse berettiget til at yde rabatter til tredjemand.  
 

Rabatterne beregnes maximalt som følger: 
 
 Midprice: 

 
70 % af de ovenfor anførte royaltysatser.  
 
TV – annoncering: 
 
75 % af den ovenfor anførte basis royalty dog begrænset til 60 dage løbende fra 
kampagnens start og det land hvor kampagnen finder sted.  

 
 Mailorder: 
 
 50% af den respektive basis royalty. 
 
 Lowprice: 
 
 50% af den respektive basis royalty. 
 
 Clubsalg: 
 
 50% af den respektive basis royalty, baseret på den pris "klubben" betaler, dog 

maksimalt den aktuelle royaltysats Selskabet modtager. Undtaget herfra er Selska-
bets koncernforbundne eller associerede selskaber og/eller dets licensgiver uden for 
Skandinavien. 

 
 Rabatter inkl. udsalg, alle rabatter til forhandler (undtaget phony goods) m.m. skal 

fratrækkes i den respektive basis royaltypris. 
 
 Compilations: 
 
 Producer modtager 37,5% pro – rata af de nettoindtægter Selskabet modtager fra 

tredjemand, sublicensrettigheder, synkronisering herunder brug af værket i rekla-
meøjemed for andre produkter end værket eller for fonogram hvorpå værket fore-
findes m.m., hvis disse ikke måtte være omfattet af det ovenfor anførte. 

 
 Promotionværker, cut-outs, sell-off værker, overstock deletion sales er roy-

altyfri. 
 
         Der svares alene royalty af beløb der modtages af selskabet, dog under hensynta-

gende til de i punkt 4. nævnte bestemmelser. 
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 Reserver til returvarer: 
 
 10 % på værker solgt indenfor en afregningsperiode. Afregning skal finde sted i 

den efterfølgende afregnings periode. 
 
 

4. Producers royaltyandel udbetales halvårligt senest 90 dage efter henholdsvis d. 30. ju-
ni og d. 31. December hvert år til konto anvist af Producer. Selskabets beregning og 
afregning forudsætter dog, at Selskabet har modtaget den nødvendige information og 
de forudsatte indbetalinger fra Tredjemand.  Selskabet skal føre nøjagtige og ajourfør-
te regnskaber over samtlige indtægter og over beregninger og betalinger, som vedrører 
nærværende aftale. 

 
Producer kan engagere et revisionsfirma til at gennemgå relevant regnskabsmateriale 
for så vidt angår denne aftale. Afdækker en sådan revision mere end 5 % afvigelse i 
Producers favør afholdes revisionsudgiften af Selskabet. 

 
Royalty til Producer, såfremt Producer ikke har produceret samtlige titler på en udgivelse, 
kalkuleres pro rata numeri. Der afregnes fuld royalty af remixes eller alternative versioner 
af værket såfremt re – mix er foretaget af producer. Har tredjemand fortaget re – mixet af-
tales fordelingen in good faith. I forbindelse med udgivelsen af singler beregnes fuld roy-
alty – dvs. ikke en pro–rata regulering. 

 
Såfremt Producer ikke færdigproducerer et værk uanset af hvilken årsag, er Selskabet be-
rettiget til at foranledige værket færdigproduceret af tredjemand under hensyntagen til 
Producers relevante rettigheder under denne aftale og ophavsretsloven bestemmelser. 

 
Producer modtager i en sådan situation alene en begrænset del af den afholdte royalty. 
Andelen forhandles i en god tone. 

 
Selskabet er berettiget til helt eller delvis at licensere og videreoverdrage sine rettigheder 
og forpligtelser i henhold til nærværende aftale til Tredjemand, og Selskabet er i denne 
forbindelse på Kunstners vegne berettiget til at forhandle og indgå aftaler med Tredje-
mand indenfor rammerne af nærværende aftale under forudsætning, at Producers veder-
lagskrav ikke påvirkes heraf og at tredjemand forpligter sig til overholde nærværende af-
tales bestemmelser. 

 
Producer overdrager eksklusivt til Selskabet retten til alle udnyttelsesformer alene be-
grænset af Droit Morale. 

 
De eksklusive radiorettigheder med ret til at sælge, distribuere, promote etc. Eksklusivret-
tigheder til offentlig fremførelse af musikken incl. synkroniseringsrettigheder til brug for 
film, tv, radio, reklame (for produktet samt andre produkter) videoer, CD-rom, CDI, CDE, 
DVD m.v. Ret til at anvende produktionen i forbindelse med enhver form for visuel eks-
ponering både indenfor promotion, som i andre sammenhæng. Ret til at foretage remix og 
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redigering af enhver art. Ret til at bruge navn, godkendte biografier, synonymer m.m. af 
produceren. Ret til at foretage sublicens af enhver art og til alle parter i Territoriet. Ret til 
at give tilladelse til at bruge masteren. Videresælges masteren delvist til brug som samples 
i tredjemands indspilninger modtager Producer 25 % af respektive indkomne nettoindtæg-
ter. 
  
Det præciseres, at Selskabet skal være eneste rettighedshaver til masterbånd, herunder 
originaler og eventuelle kopier, demotapes m.m. relateret til værker omfattet af denne af-
tale. Dette gøres udelukkende gældende såfremt Producer har modtaget fuldt honorar 
(DKK 25.000). Ejendomsretten samt den immaterielle kreative udførsel af produktionen 
og relaterede ideer til produktionen betragtes som Producers ejendom indtil fuldt honorar 
er udbetalt hvorfor det er Producers ret at nedlægge fogedforbud uden sikkerhedsstillelse 
over for et af Selskabet udgivet lydbærende medie som måtte indeholde uautoriseret mate-
riale eller indeholde ideer eller dele af ideer baseret på Producers demo og/eller færdige 
produktion for hvilken fuldt honorar ikke er forudgående udbetalt for en sådan udgivelse. 

 
Alle de ovenfor anførte rettigheder samt alle andre udnyttelsesformer med promotion og 
eventuel reklame anvendes af Selskabet samt Selskabets licenshavere, herunder incl. digi-
taldistribution via satellit, kabelsystemer, databanker, internet og lignende teknologier, 
hvad enten de er interaktive eller ej. Inkluderet er ligeledes digital distribution samt alle 
andre rettigheder. 
 
Selskabet er forpligtet til at kreditere Produceren på udgivne medier herunder - men ikke 
begrænset til – singler/maxi singler, albums, compilations udgivet af Selskabet eller sø-
sterselskaber samt ved downloading via websites helt eller delvist kontrolleret af Selska-
bet eller søsterselskaber. Selskabet skal i videst muligt omfang sikre at Producer kredite-
res på compilations udgivet af tredjemand eller ved anden udenlandsk licensering. Mang-
lende kreditering af Producers virke på medier udgivet af Selskabet erstattes efter ophavs-
retslovens §83. 

 
Producer er selv ansvarlig for clearing af samples. Ethvert tab som følge af manglende 
clearing påføres Producer, og kan blandt andet modregnes i Producers royaltytilgodeha-
vende. Det er alene eventuel brug af andre værkers rettigheder Producer er ansvarlig for. 
 
Ingen beløb under denne aftale kan cross-collaterizes med andre aftaler som er indgået el-
ler måtte indgås i fremtiden mellem Producer og Selskabet. 
 
Selskabet er ikke forpligtet til at udgive værker omfattet af denne aftale. Skulle Selskabet 
vælge ikke at foretage en sådan udgivelse, foretages der udover producerhonoraret en 
kompensationsbetaling til Produceren på DKK 10.000,- inden for 6 måneder efter aftalens 
indgåelse såfremt værket ikke er udgivet i denne periode. 

 
 Selskabet kan overdrage nærværende aftale til tredjemand under observation af at tredje-

mand overholder denne aftales bestemmelser samt at Producers vederlagskrav ikke påvir-
kes heraf. 
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 Alle beløb er ex. moms. 
 
 I tilfælde af tvist finder dansk ret anvendelse. Københavns Byret anses for rette værneting. 
 
 
 
Set og accepteret  
 
København, dato 
 
 
 
For Selskabet:   Producer: 
 
 
 
__________________________  _____________________________ 
    
    Producernavn 


