…, dnia … 2019 roku
FAMUR Spółka Akcyjna
ul. Armii Krajowej 51
40-698 Katowice
ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA TAJEMNICY
Ja, niżej podpisana/y …, działająca/y w imieniu … z siedzibą: ul. …, …-… …, wpisanej do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy … w … pod numerem
KRS …, posiadającej NIP …, o kapitale zakładowym w wysokości … złotych (zwanej dalej „Potencjalnym
Nabywcą”) jako … w związku z planowanym podjęciem działań obejmujących badanie spółki DE ESTATE
Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej „Spółką”) i możliwością zawarcia z FAMUR Spółką Akcyjną
z siedzibą w Katowicach (zwaną dalej „Właścicielem”) umowy dotyczącej nabycia przez Potencjalnego
Nabywcę udziałów Spółki należących do Właściciela:
1. Gwarantuję zachowanie w tajemnicy wszelkich materiałów, dokumentów oraz informacji, w szczególności
technicznych, technologicznych, projektowych, handlowych, organizacyjnych i finansowych, otrzymanych
lub uzyskanych w sposób zamierzony lub przypadkowy od Właściciela, Spółki lub osób działających w ich
imieniu lub na ich rzecz w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej lub innej (zwanych dalej łącznie
„Informacjami”) w związku z negocjowaniem, zawieraniem lub realizacją umowy, nie ujawnionych do
publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez nieoznaczony krąg osób;
2. Zobowiązuję się poinformować o obowiązkach wynikających z niniejszego zobowiązania wszystkie
osoby, które z uwagi na udział w przygotowaniu, negocjowaniu, zawieraniu lub realizacji umowy, będą
miały styczność z Informacjami i ponosić będę odpowiedzialność za wszelkie naruszenia obowiązków
wynikających z niniejszego zobowiązania przez osoby wyżej wskazane, jak za działania własne.
3. W przypadku nie podjęcia współpracy w zakresie określonym powyżej, zobowiązuję się zwrócić
niezwłocznie wszelkie będące w moim posiadaniu (zwłaszcza w formie pisemnej lub elektronicznej)
Informacje i materiały z nimi związane;
4. Zobowiązuję się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane
do odbioru, przekazywania oraz przechowywania Informacji gwarantowały zabezpieczenie Informacji
przed dostępem osób trzecich, nie upoważnionych do zapoznania się z nimi;
5. Oświadczam, że Potencjalny Nabywca dysponuje stosownymi procedurami oraz zabezpieczeniami
umożliwiającymi zagwarantowanie poufności przekazywanych Informacji;
6. W przypadku naruszenia obowiązku zachowania w tajemnicy Informacji, zobowiązuję się do zapłaty na
rzecz FAMUR Spółki Akcyjnej kary umownej w wysokości 250.000,00 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy)
złotych za każdy przypadek naruszenia tajemnicy, co nie ogranicza prawa FAMUR Spółki Akcyjnej do
dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, o której mowa
powyżej, na zasadach ogólnych;
7. Oświadczam, że jestem świadoma/y, że naruszenie obowiązku zachowania Informacji w tajemnicy,
niezależnie od odpowiedzialności wynikającej z niniejszego oświadczenia i niezależnie od jego
obowiązywania, może rodzić odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa, zwłaszcza ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
8. Zobowiązuję się do realizacji obowiązków wynikających z niniejszego zobowiązania przez okres
3 (trzech) lat, licząc od dnia jego podpisania.

