Załącznik Nr 2 do Procedury zbycia udziałów w Spółce Fundusz Poręczeń Kredytowych Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jeleniej Górze

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
zawarta w ………………………..…. dnia ................................., pomiędzy:
Miastem Jelenia Góra, Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra
REGON:……………..,
NIP:…………….,
reprezentowanym przez:
............................................... - ....................................................................................................
..................................................................................................................................................…
zwanym w dalszej treści Umowy „Zbywcą”,
a
Spółką ……………………… z siedzibą w …………………., adres: ………………….., ul. ……………………, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
………………………. w …………………………, ………… Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS
…………….., NIP …………….., REGON ……………..,
…………………………………………………………………………………………….
reprezentowaną przez:
..................................................... – Członka Zarządu
zwaną w dalszej części umowy „Potencjalnym Nabywcą”,
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.

§ 1 PREAMBUŁA

1. Strony oświadczają, że niniejsza Umowa została sporządzona w związku z rozpoczętą
procedurą zbywania udziałów Spółki Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o. (dalej: FPK)
i koniecznością udostępnienia wybranym Potencjalnym Nabywcom, Informacji Poufnych.
2. Celem Umowy jest ochrona Informacji Poufnych, które Zbywca i FPK po podpisaniu
niniejszej Umowy udostępni Potencjalnemu Nabywcy w formie pisemnej, ustnej lub
wizualnej, w terminach ustalonych przez Strony.
3. Pod pojęciem Informacji Poufnych należy rozumieć wszelkie informacje (Treści):
1) stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, nieujawnione do wiadomości publicznej
(nieznane ogółowi, innym przedsiębiorcom lub osobom) m.in. informacje
sporządzone przez Kancelarię Radcy Prawnego dr Agnieszka Witaszczyk-Woda,
informacje techniczne, technologiczne, handlowe, organizacyjne, prawne dotyczące
Zbywcy, FPK lub klientów lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą oraz
w szczególności koncepcje, procedury wewnętrzne, zestawienia, kalkulacje,
zobowiązania, memorandum, opinie, informacje handlowe, finansowe,
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marketingowe, sprawozdania, raporty, know-how, zamierzenia biznesowe, treść
zawieranych umów, określanych zabezpieczeń, danych klientów, treści rozmów,
sposobów działania oraz inne stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa FPK,
niezależnie od formy przekazania tych informacji, sposobu opracowania i ich źródła;
2) przygotowane i udostępnione Potencjalnemu Nabywcy przez Zbywcę, FPK, i ich
konsultantów, kancelarie, pracowników i doradców:
a. w trakcie negocjacji z zastrzeżeniem ich poufności;
b. w siedzibie Zbywcy lub FPK;
c. w inny sposób;
3) wrażliwe i ważne z punktu widzenia interesu każdego przedsiębiorcy
i przedsiębiorstwa oraz wszelkie inne informacje dotyczące bezpośrednio lub
pośrednio przedsiębiorstwa, interesów lub spraw Zbywcy, FPK oraz klientów FPK;
4) niezależnie od ich charakteru, zakresu i sposobu opracowania;
5) nieujęte w zakres opisany powyżej, które zostały przekazane, ujawnione
Potencjalnemu Nabywcy z zastrzeżeniem (nawet dorozumianym) poufności.
4. Strony zgodnie ustalają, że poszczególne treści dokumentów, informacji udzielonych przez
Zbywcę w siedzibie Spółki oraz w formie Memorandum nie muszą być oznaczone
w sposób wskazujący na ich poufny charakter.
5. Strony zgodnie ustalają, że informacja (Treść) staje się Informacją Poufną z chwilą przekazania
jej Potencjalnemu Nabywcy przez Zbywcę i zachowuje ten status aż do chwili uzyskania zgody
na jej ujawnienie wyrażonej przez Zbywcę.
§ 2 ZAPEWNIENIA POTENCJALNEGO NABYWCY
Potencjalny Nabywca zapewnia, że:
1) jest świadomy, iż udostępniane, prezentowane, przekazywane mu Treści
w szczególności w siedzibie Spółki, w Memorandum i innych opracowanych
dokumentach oraz w trakcie negocjacji stanowią Informacje Poufne, których
jakiekolwiek bezprawne użycie lub ujawnienie może wyrządzić szkodę ekonomiczną
Zbywcy, jak również osobom lub podmiotom trzecim;
2) udostępnione informacje (Treści) wykorzysta wyłącznie do realizacji Celu, dla którego
zostały ujawnione;
3) bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zbywcy nie będzie udostępniał,
przekazywał, całości lub części Informacji Poufnych osobom trzecim oraz ograniczy
dostęp do nich do kręgu pracowników, doradców (zobowiązanych do zachowania
poufności), którym znajomość informacji jest konieczna ze względu na cel określony
w umowie;
4) nie będzie nadużywał Informacji Poufnych;
5) będzie dbał o bezpieczeństwo wszelkich Informacji Poufnych oraz chronił je przed
jakimkolwiek nieuprawnionym dostępem, użyciem, ujawnieniem;
6) przeszkoli pracowników zatrudnionych oraz doradców do realizacji niniejszej Umowy
w zakresie rygorów bezpieczeństwa i ochrony informacji oraz rodzaju informacji
traktowanych jako poufne;
7) w przypadku nienabycia Udziałów spółki FPK Potencjalny Nabywca zobowiązuje się
niezwłocznie zniszczyć oraz usunąć wszystkie przekazane, prezentowane,
udostępnione mu Treści, odpisy i kopie (utrwalone w dowolnej formie), w sposób
uniemożliwiający ich odtworzenie;
8) niezwłocznie poinformuje na piśmie Zbywcę, o każdym naruszeniu obowiązku
zachowania poufności.
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§ 3 OGRANICZENIA ZACHOWANIA POUFNOŚCI
1. Zobowiązanie do zachowania Poufności Informacji, o którym mowa powyżej nie będzie
miało zastosowania, jeżeli informacje (Treści):
1) były powszechnie znane w momencie ujawnienia;
2) stały się publicznie dostępne w inny sposób niż przez naruszenie zobowiązania do
zachowania poufności lub przepisów prawa;
3) są wymagane w związku z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi lub
w wykonaniu obowiązku nałożonego przez przepisy prawa lub orzeczenie organu
władzy sądowej lub administracyjnej.
2. Potencjalny Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Zbywcy, o każdym przypadku
powstania obowiązku ujawnienia jakiejkolwiek Informacji Poufnej zgodnie
z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§ 4 ZOBOWIĄZANIE DO ZAPŁATY
1. W przypadku naruszenia przez Potencjalnego Nabywcę, któregokolwiek z zobowiązań
wynikających z postanowień niniejszej Umowy, poprzez niezgodne z tą Umową ujawnienie
lub udostępnienie Informacji Poufnych, Potencjalny Nabywca będzie zobowiązany do
zapłaty na rzecz Zbywcy kary umownej w wysokości 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści
tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek naruszenia.
2. Potencjalny Nabywca ponosi odpowiedzialność za szkodę spowodowaną własnym
działaniem lub zaniechaniem, jak również za działania lub zaniechania pracowników oraz
innych osób, którym udostępnił Informacje Poufne.
3. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty złożenia przez Zbywcę oświadczenia
o obciążeniu Potencjalnego Nabywcy karą umowną.
4. W przypadku gdy wysokość zastrzeżonej w ust. 1 kary umownej nie pokryje poniesionej
przez Zbywcę lub FPK szkody, Zbywca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez obie Strony.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Jeżeli którekolwiek postanowienie Umowy okaże się być nieważne lub bezskuteczne
w całości lub części, z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność lub
skuteczność pozostałych postanowień Umowy. W takiej sytuacji Strony dołożą wszelkich
starań, aby osiągnąć intencję i cel postanowienia nieważnego lub bezskutecznego zastępując
je nowym postanowieniem dającym ekonomiczny lub prawny skutek możliwie zbliżony do
skutku postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie zastosowanie mają powszechnie
obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
5. Sądem wyłącznie właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd właściwy dla siedziby
Zbywcy.
6. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
……………………….

……………………….

Zbywca

Potencjalny Nabywca

3

