UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI
Zawarta w …………… dnia ………………… roku pomiędzy:

…………………………….., z siedzibą w: …………………………………………………………….
Numer KRS 000……………. , NIP: …………………… , reprezentowana przez …………………. w osobie Pana
……………… zwanym dalej Stroną:

a
Ab-Investing Sp. z o.o. , z siedzibą w: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 122.
Numer KRS 0000488585 , NIP: 5521714822 , reprezentowana przez Prokurenta w osobie , Pana Marka
Babika zwanym dalej Drugą Stroną.

Zważywszy na możliwość potencjalnej współpracy prowadzonej przez Strony („Transakcja”),
mającej na celu Inwestycję w spółkę produkującą, (którego dane zostaną ujawnione po podpisaniu
niniejszej umowy), Strony zamierzają wzajemnie ujawniać informacje dotyczące prowadzonej
działalności oraz planowanych przedsięwzięć, które będą traktowane jako zastrzeżone i poufne,
jedynie w celu umożliwienia Stronom prowadzenia Transakcji.
Strony postanowiły, co następuje:
1.

Informacje poufne.

(a)
Termin „Informacje poufne” oznacza wszelkie informacje ujawnione przez Stronę, jej
pracowników, doradców i innych przedstawicieli (zwanych łącznie „przedstawicielami”) dotyczące
proponowanej transakcji drugiej Stronie lub jej przedstawicielom, w tym w szczególności
informacje finansowe, prognozy finansowe, tajemnice handlowe, biznes plany, know-how,
technologie, patenty, strategie marketingowe, plany, dane, badania oraz prognozy, elementy
oferty lub propozycji dotyczących potencjalnej współpracy składanych przez Strony, ujawnione
w dniu podpisania niniejszej Umowy i w przeszłości, ustnie lub pisemnie, na dysku
komputerowym lub innym nośniku, wraz z analizami, zestawieniami, badaniami lub innymi
informacjami dotyczącymi Strony, jej obecnej lub przyszłej działalności, badań czy rozwoju, lub
inne dokumenty przygotowane przez Stronę lub jej przedstawicieli, oraz wszelkie informacje,
które zawierają lub w inny sposób odzwierciedlają takie informacje.
(b)
Informacje poufne nie zawierają oraz objęte nimi obowiązki nadane na mocy niniejszej
Umowy nie będą miały zastosowania do informacji, które:
(i)

są powszechnie znane opinii publicznej w czasie ich ujawniania lub są ogólnie znane w
sposób niebędący czynem bezprawnym Strony otrzymującej takie informacje;
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(ii)

są znane Stronie otrzymującej takie informacje w czasie ich ujawnienia lub zostały
niezależnie wypracowane przez Stronę je uzyskującą;

(iii) zostały wykorzystane lub ujawnione za uprzednią zgodą Strony na piśmie;
(iv) zostały dostarczone przez Stronę osobie trzeciej bez podobnych obostrzeń w zakresie
praw osoby trzeciej związanych z zachowaniem poufności;
(v)

zostały otrzymane przez Stronę od osoby trzeciej, która miała pełne prawo ujawnić je
rzeczonej Stronie; lub

(vi) zostały ujawnione zgodnie z wymaganiami lub na żądanie sądu lub organu
państwowego.
Na Stronie twierdzącej, że informacje zaliczają się do powyższych wyłączeń z kategorii Informacji
poufnych spoczywa ciężar udowodnienia takiego twierdzenia.
(c)
Każda ze Stron będzie traktowała Informacje poufne jako informacje zastrzeżone i poufne
Strony je ujawniającej i nie ujawni takich Informacji poufnych żadnym osobom lub podmiotom,
poza uprawnionymi, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i podejmie wszelkie
uzasadnione starania w celu ochrony Informacji poufnych, w tym wysiłki w takim samym zakresie,
w jakim chroni swoje własne informacje zastrzeżone i poufne.
(d)
Każda ze Stron natychmiast powiadomi Stronę ujawniającą informacje o każdym żądaniu
osoby trzeciej (w tym sądu lub organu państwowego) ujawnienia Informacji poufnych oraz będzie
wspierać ją w swoich staraniach w celu ochrony Informacji poufnych przed ujawnieniem.
(e)
Żadna ze Stron nie wykorzysta takich Informacji poufnych do innych celów niż ocena
Transakcji.
(f)
Każda ze Stron wyraża zgodę na ujawnienie Informacji poufnych objętych niniejszą
Umową jedynie swoim przedstawicielom, którzy będą ich potrzebować w celu określonym w
punkcie 1(e) oraz którzy zostali poinformowani o charakterze tych Informacji poufnych i wyrażają
zgodę na przyjęcie warunków niniejszej Umowy odnoszących się do danej Strony. Wszelkie
postanowienia niniejszej Umowy będą wiążące dla wszystkich osób zatrudnionych przez Stronę
oraz ze Stroną współpracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej i Strona będzie
odpowiedzialna za wszelkie naruszenia niniejszej Umowy przez któregokolwiek z jej pracowników
lub współpracowników.
(g)
Każda ze Stron zobowiązuje się podjąć wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że
środki komunikacji przez nią stosowane w celu ujawnienia i przekazania Informacji poufnych
gwarantują zabezpieczenie takich Informacji przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.
2.
Zachowanie poufności. Druga Strona i jej przedstawiciele bez uzyskania pisemnej zgody
Strony nie ujawnią żadnej osobie, z wyjątkiem sytuacji, kiedy takie ujawnienie jest wymagane
przepisami prawa zgodnie z opinią radcy prawnego, (a) faktu, że Informacje poufne zostały jej
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udostępnione, (b) faktu, że toczą się dyskusje lub negocjacje w związku z Transakcją, lub
(c) żadnych warunków lub innych faktów związanych z Transakcją, w tym jej stanu. (d) nie złoży
samodzielnie lub przez podmiot zależny własnej oferty biznesowej, w szczególności dotyczącej
udzielenia finansowania, zakupu spółki, jej udziałów lub innych aktywów należących do tej
spółki, której informacje poufne zostaną przekazane.
3.
Charakter Informacji. Wszelkie Informacje poufne są oraz pozostaną własnością
Strony je ujawniającej.
4.
Charakter Umowy. Niniejsza Umowa nie będzie interpretowana jako zobowiązanie
Strony do nawiązania jakiejkolwiek relacji na mocy umowy lub innego typu z drugą Stroną lub
wymóg ujawnienia jakichkolwiek Informacji poufnych. Niniejsza Umowa określa prawa i
obowiązki Stron w odniesieniu do tych Informacji poufnych, które są faktycznie ujawnione.
5.
Rzetelność Informacji. Żadna ze Stron ani jej przedstawiciele nie składają deklaracji
lub gwarancji rzetelności, kompletności czy braku wadliwości Informacji poufnych, w tym braku
naruszenia jakiegokolwiek patentu, które mogłoby wyniknąć z wykorzystania takich Informacji.
6.
Prawa związane. Z niniejszej Umowy nie wynikną żadne prawa czy obowiązki
odnośnie do wyrobów, procesów, patentów, wynalazków, znaków towarowych, tajemnic
handlowych czy praw autorskich. Niniejsza Umowa nie będzie interpretowana jako bezpośrednie
czy pośrednie udzielenie jakiejkolwiek licencji związanej z patentem lub zastosowaniem patentu,
lub innej własności intelektualnej Strony lub udzielenie prawa do wykorzystania Informacji
poufnych ujawnionych zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy do jakiegokolwiek celu
innego niż te określony w punkcie 1(e) lub będący przedmiotem wcześniejszych ustaleń pomiędzy
Stronami.
7.
Kompletność Umowy. Niniejsza Umowa zawiera całość porozumienia pomiędzy
Stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze porozumienia, zobowiązania czy umowy, ustne lub
pisemne, zawarte w odniesieniu do jej przedmiotu.
8.
Wypowiedzenie. Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę w drodze
uprzedniego 30 -dniowego pisemnego powiadomienia drugiej Strony, lecz takie wypowiedzenie nie
będzie miało wpływu na prawa czy obowiązki określone postanowieniami niniejszej Umowy w
odniesieniu do Informacji poufnych ujawnionych przed datą wypowiedzenia, co wskazuje, że
zobowiązanie poufności Stron w zakresie informacji poufnych ujawnionych przed dniem
rozwiązania niniejszej Umowy obowiązuje Strony zgodnie z punktem 11 Umowy bezterminowo.
9.
Niewykonywanie praw. Strony rozumieją i zgadzają się, że brak lub opóźnienie w
wykonaniu jakichkolwiek praw, upoważnień lub przywilejów przyznanych na mocy niniejszej
Umowy nie będzie stanowiło zrzeczenia się ich, a także, że częściowe ich wykorzystanie nie
wykluczy ich dalszego wykorzystania.
10.

Prawo właściwe. Do niniejszej Umowy i jej interpretacji stosuje się prawo polskie.
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11.
Okres obowiązywania Umowy. Poufność oraz obowiązki nałożone na Strony mocą
niniejszej Umowy będą obowiązywać bezterminowo po podpisaniu niniejszej Umowy oraz po
zakończeniu dyskusji pomiędzy Stronami, wygaśnięciu lub wypowiedzeniu innych umów
zawartych pomiędzy Stronami oraz zwróceniu Informacji poufnych.
12.
Powiadomienia. Wszelkie powiadomienia lub formy komunikacji pomiędzy
Stronami związane z niniejszą Umową, będą miały formę pisemną i będą uznane za doręczone
Stronie, jeśli zostaną dostarczone osobiście lub pocztą kurierską (za potwierdzeniem odbioru),
faksem (za potwierdzeniem odbioru), listem poleconym (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) i
zaadresowane na adres podany na wstępie niniejszej Umowy (lub na inny adres przekazany w
drodze powiadomienia).

Ab Investing

…………………………….

…………………………..
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