SEKRETESSFÖRBINDELSE
Angående ev. förvärv av aktier eller inkråm i ett bolag med projektnamnet Framgångsrikt värmepumpsföretag, Objekt nr. nedan kallat "Bolaget"
Jag/vi har uttalat ett intresse erhålla upplysningar om Bolaget för en utvärdering inför en eventuell företagsöverlåtelse. Bolaget har förklarat sig villigt att till Mottagaren
överlämna information, såväl muntligen som skriftligen, avseende Bolaget, nedan kallad Informationen. Avsikten med överlämnandet av Informationen är att Mottagaren
därigenom skall ha möjlighet att göra en utvärdering inför ett eventuellt beslut att förvärva aktier eller inkråmet i Bolaget.
Mot denna bakgrund åtager vi oss härmed att iaktta sekretess rörande information avseende Bolaget och denna försäljningsprocess i enlighet med vad som nedan stadgas.
Förbindelsen gäller gentemot Bolaget, ägarna till Bolaget (nedan kallad "Säljarna") samt TACTIC Företagsförmedling (nedan ”TACTIC”). Avtalet innebär dock inte någon
förpliktelse för Part att lämna ut eller ta emot information.
Sekretessåtagande
1. Detta sekretessåtagande omfattar all såväl muntlig som skriftlig information vi erhåller rörande Bolaget och denna försäljningsprocess, av eller genom förmedling av
Säljarna, Bolaget, dess ledning och personal eller TACTIC, eller av någon person som agerar på uppdrag av någon av de ovannämnda. Sådan information kallas
nedan "Informationen".
2. Informationen skall användas av oss endast för en utvärdering av Bolaget i syfte att ta ställning till huruvida vi önskar uppta förhandlingar om ett förvärv av aktier
eller inkråm i Bolaget. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.
3. Vi förbinder oss att behandla Informationen konfidentiellt och att inte avslöja Informationen eller utdrag därav för någon utan skriftligt godkännande från TACTIC.
4. Vi bekräftar att endast de av vår personal och våra externa rådgivare, som behöver tillgång till Informationen för att kunna utföra utvärderingen av Bolaget, får ta del
av Informationen och härvid endast i den omfattning som kan anses nödvändig. Vi förbinder oss att tillse att varje person som får tillgång till Informationen kommer
att behandla denna i enlighet med detta åtagande.
5. Vi förbinder oss att inte, utan skriftligt godkännande från Säljarna eller TACTIC, kopiera någon del av Informationen, för annat ändamål än vid intern utvärdering av
Informationen.
6. Vi förbinder oss att omedelbart på Säljarnas eller TACTICs begäran återställa Informationen till TACTIC.
Kontakter
1. Alla kontakter avseende ett eventuellt förvärv ska, om inte annat överenskommes, ske med företrädare för TACTIC,Mikael Krusemeng, 46 702-166 490,
mikael@tactic.se
2. Vi förbinder oss att inte, under tiden denna försäljningsprocess pågår, utan skriftligt medgivande från Säljaren eller TACTIC, kontakta personal hos Bolaget, kunder,
leverantörer eller externa rådgivare till Bolaget i frågor som avser ett eventuellt förvärv.
Giltighetstid
1. Vi, förbinder oss att inte, under tiden denna försäljningsprocess pågår och under en därpå följande period av ett (1) år, aktivt kontakta och erbjuda anställning åt
personal i Bolaget. Detta åtagande upphör i det fall vi tecknar avtal om att förvärva Bolaget eller rörelsen i Bolaget. åtagandet gäller inte heller om personal i Bolaget
självmant ansöker om anställning hos oss.
2. Vi bekräftar att bestämmelserna i detta Sekretessåtagande skall gälla under en tidsperiod om två (2) år från vårt undertecknande av avtalet. Sekretessåtagandet upphör
dock dessförinnan att gälla om ett bindande köpeavtal om förvärv av aktier eller inkråm i Bolaget träffats mellan Säljaren och oss.
3. Vi är införstådda med att säljarna när som helst kan avbryta eller ändra denna process.
Tvist
1. Svensk rätt är tillämplig på detta åtagande. Tvister med anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol enligt svensk rätt.

Företagets namn/namn:
Ort och Datum:
Org.Nr/Person.Nr:
Telefon:
E-post:
Namnteckning:
Namnförtydligande:

OBS! Härmed godkänner vi ovanstående åtagande och ger samtidigt mitt/vårt samtycke till datainsamling i enlighet av Datainspektionens regler/Dataskyddsförordningen
(GDPR).

