OŚWIADCZENIE
O ZOBOWIĄZANIU DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI
złożone w dniu ____________________ 2019 roku w ________________ przez:
__________________________

działającego/działających w imieniu:
______________________________________________
______________________________________________
Adres:
______________________________________________
______________________________________________

Zwanego/zwaną dalej „Zobowiązanym”
ZWAŻYWSZY, ŻE:
1) Spółka pod firmą: Polska Agencja Prasowa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-502)
przy ul. Brackiej 6/8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000067663, („Sprzedający”), zamieściła publiczne ogłoszenie o wszczęciu
procedury sprzedaży aktywów związanych z tytułem prasowym „Detektyw” w trybie
negocjacji na podstawie publicznego zaproszenia,
2) Zgodnie z Regulaminem sprzedaży udostępnionym przez Sprzedającego, warunkiem
uzyskania informacji i dokumentów dotyczących zbywanych składników majątku jest
złożenie oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania w poufności
Zobowiązany wyrażając wstępne zainteresowanie udziałem w procesie sprzedaży, składa
oświadczenie o następującej treści:
I.

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI:

1. ________________________ w imieniu reprezentowanego podmiotu zobowiązuje się:
a) zachować w poufności treść informacji i dokumentów dotyczących Aktywów, do których
dostęp otrzyma w ramach procedury sprzedaży,
b) wykorzystywać treść udostępnionych informacji i dokumentów wyłącznie na potrzeby udziału
w procedurze sprzedaży,
c) podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób, która otrzyma dokumenty i
informacje poufne, nie ujawni jej treści osobom trzecim, z zastrzeżeniem wyjątków
określonych w niniejszym oświadczeniu,

d) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać otrzymanych
dokumentów, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby wynikającej z celu jej przekazania,
e) chronić treść otrzymanych dokumentów i informacji przed dostępem nieuprawnionych osób
trzecich,
f) niezwłocznie poinformować Sprzedającego w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu
któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszego oświadczenia.
2. Zobowiązany ma prawo ujawnić treść otrzymanych informacji i dokumentów swoim
pracownikom, współpracownikom, przedstawicielom i doradcom w celu ich analizy na potrzeby
złożenia oferty wstępnej.
3. Poza przypadkami wskazanymi powyżej Zobowiązany będzie uprawniony do ujawnienia treści
udostępnionych informacji i dokumentów wyłącznie organom władzy publicznej na podstawie
obowiązujących przepisów prawa.

II.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

W najszerszym zakresie wynikającym z przepisów polskiego prawa, Zobowiązany ponosi
odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Sprzedającego z tytułu naruszenia zobowiązań
wynikających z niniejszego oświadczenia. Niezwłocznie po doręczeniu przez Sprzedającego
zawiadomienia o zaistniałym przypadku naruszenia, Zobowiązany będzie zobligowany do zaniechania
działań wskazanych przez Sprzedającego mogących prowadzić do dalszych naruszeń oraz podjęcia
czynności w celu usunięcia jego skutków.
III.

OKRES OBOWIĄZYWANIA

Zobowiązany będzie związany obowiązkami wynikającymi z niniejszego oświadczenia przez okres 3
(trzech) lat od dnia jego podpisania.
IV.

POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie przepisów prawa polskiego.
2. Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone w jednym egzemplarzu, który otrzymuje Sprzedający.
3. Podpisanie niniejszego oświadczenia nie obliguje Zobowiązanego do złożenia oferty wstępnej na
nabycie aktywów.
_____________________
/podpis /

