ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI
podpisane w dniu ……………….. 2015 roku w ………………………..
przez ……………….………………. z siedzibą w …………………………………..,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy
dla ………..,
wydział ……………………………, pod numerem KRS …………………., NIP
…………………………….,
kapitał zakładowy w wysokości …………………………. zł, reprezentowaną przez:
zwaną dalej: ……………….(nazwa firmy) …………….. lub „Potencjalnym
Inwestorem”
ZWAŻYWSZY, ŻE:
ATW Doradztwo Biznesowe Sp. z o.o., z siedzibą 41-709 Ruda Śląska, ul.
Mieszka I nr 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000392307,
NIP 6412517968, zwany dalej ,,Doradcą", działa w imieniu swojego Klienta
(Sprzedający), będącego właścicielem 100% sprzedawanych udziałów w Spółce.
Ogłoszeniem z dnia .................... 2015, Doradca zaprosił zainteresowane
podmioty lub osoby do złożenia Oferty („Oferta") na zakup udziałów Spółki;
W celu umożliwienia prawidłowego przygotowania Oferty, Doradca przekaże …..
(nazwa firmy) ……. dokumenty i informacje o charakterze gospodarczym,
technicznym, finansowym, handlowym dotyczące Spółki (wyrażoną za pomocą
mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawarte w urządzeniu,
przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażone w jakikolwiek inny
sposób), niezbędne do przygotowania Oferty, stanowiące informacje poufne
Spółki lub Sprzedającego („Informacje Poufne").
Potencjalny Inwestor zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich
Informacji Poufnych dotyczących Spółki lub Sprzedającego, przekazanych przez
Doradcę w celu przygotowywania Oferty, na zasadach określonych niniejszym
Zobowiązaniem. Informacje te będą chronione zgodnie z profesjonalnymi
standardami.
Nie stanowią Informacji Poufnych informacje, które:
są lub stały się publicznie znane bez naruszenia niniejszego Zobowiązania przez
………….(nazwa firmy)………………..; lub
zostały otrzymane od niezależnej osoby trzeciej bez obowiązku zachowania
poufności; lub
w dacie ich ujawnienia przez Doradcę lub otrzymania od Doradcy były już znane
………(nazwa firmy)……………. bez obowiązku zachowania poufności bądź
zostały samodzielnie opracowane przez ……….. (nazwa firmy)…………… nie w
związku z przygotowaniem Oferty; lub
zostaną ujawnione przez Spółkę lub Sprzedającego jakiejkolwiek osobie trzeciej

bez ograniczeń w zakresie poufności; lub
których ujawnienie jest wymagane na podstawie przepisów prawa.
Potencjalny Inwestor może korzystać z Informacji Poufnych wyłącznie w
celu przygotowania Oferty oraz do późniejszych negocjacji i nie będzie
wykorzystywać Informacji Poufnych w innych celach, za wyjątkiem
wewnętrznych procedur, z zachowaniem ich poufności.
Informacje Poufne zostaną utrzymane w poufności i pozostaną
nieujawnione wobec osób trzecich, bez wcześniejszego uzyskania zgody
Doradcy, za wyjątkiem specjalistów z innych spółek oraz innych osób,
biorących udział w przygotowaniu Oferty oraz realizacji zakupu udziałów.
Osoby te zostaną poinformowane o poufnym charakterze tych informacji
oraz zobowiązaniu do ich zachowania w poufności.
W przypadku nie złożenia Oferty lub odstąpienia od negocjacji przez
dowolną stronę …………. (nazwa firmy) ……………. zobowiązany jest do
zachowania tajemnicy Informacji Poufnych w okresie 3 lat od podpisania
niniejszego Zobowiązania, lub do czasu ich publicznego ujawnienia w
sposób inny niż poprzez naruszenie niniejszego Zobowiązania.
….. (nazwa firmy) ……. zobowiązany jest nie wykorzystywać Informacji
Poufnych w sposób, który może spowodować powstanie jakiekolwiek
szkody dla Spółki lub Sprzedającego
……. (nazwa firmy) ……… zgadza się nie ujawniać faktu prowadzenia
rozmów i istnienia oraz treści niniejszego zobowiązania bez zgody Doradcy
wyrażonej na piśmie
…….. (nazwa firmy) …………. zobowiązuje się
do poinformowania
członków swoich władz, pracowników oraz współpracowników, którzy
uczestniczą w rozmowach lub mają dostęp do Informacji Poufnych, o
obowiązkach wynikających z niniejszego zobowiązania i, że …….. (nazwa
firmy) …………. będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie naruszenia
obowiązków wynikających z niniejszego Zobowiązania przez wyżej
wymienione osoby.
Strony oświadczają, że wszelkie koszty związane z przygotowaniem
danych, oferty i negocjacjami warunków umowy sprzedaży udziałów Spółki
każda ze Stron ponosi we własnym zakresie.
Wszelkie spory wynikające z niniejszego Zobowiązania lub pozostające w
związku z Zobowiązaniem będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w
przypadku gdy Strony w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni nie dojdą do
porozumienia, spory będą ostatecznie rozstrzygane prze sąd powszechny
właściwy miejscowo dla Sprzedającego.
W przypadku poniesienia przez Spółkę lub Sprzedającego szkody w wyniku
niedotrzymania przez …………. (nazwa firmy) ……….. warunków
niniejszego zobowiązania Spółka lub Sprzedający mają prawo do
dochodzenia odszkodowania w wysokości rzeczywiście poniesionej szkody,
na zasadach ogólnych.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Zobowiązaniem ma
zastosowanie prawo polskie.
Zobowiązanie podpisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
dla Doradcy i jeden dla ………… (nazwa firmy) ………………..

W imieniu

Podpis i pieczęć

