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SEKRETESSFÖRBINDELSE 

 

Personligt och konfidentiellt 
 
Vänligen underteckna förbindelsen på sid. 2 samt signera övriga sidor och scanna in detta brev 
och maila till företagsmäklare Jan Lundgren på mail jan.lundgren@tactic.se. Saknas scanning 
går det bra att MMS:a på tel nr 0708-132927 

_____________________________ 
 
Angående eventuellt förvärv av  "Objektet"  
Mot bakgrund av vårt intresse av ett eventuellt förvärv av Objektet, åtager vi oss härmed att 
iaktta sekretess rörande information avseende Objektet och denna försäljningsprocess i enlighet 
med vad som nedan stadgas. Förbindelsen gäller gentemot ägarna till Objektet (nedan kallad 
"Säljarna") samt TACTIC Företagsförmedling (nedan ”TACTIC”). Vårt sekretessåtagande har den 

omfattning som framgår av följande: 
 
Sekretessåtagande 
 
1. Detta sekretessåtagande omfattar all såväl muntlig som skriftlig information vi erhåller 

rörande Objektet och denna försäljningsprocess, av eller genom förmedling av Säljarna,  

dess ledning 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 Objektet i syfte att ta 

ställning till huruvida vi önskar uppta förhandlingar om ett förvärv av Objektet. 
 
3. Vi förbinder oss att behandla Informationen konfidentiellt och att inte avslöja Informationen 

eller utdrag därav för någon utan skriftligt godkännande från TACTIC. Dock äger vi rätt att 
yppa sådan del av Informationen: 

(a) som vid tidpunkten för dess yppande är allmänt känd; 
(b) som kan styrka att vi haft kännedom om före undertecknandet av detta avtal och 

som inte obehörigen erhållits direkt eller indirekt från Säljarna eller 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 Objektet, får ta del av 
Informationen och härvid endast i den omfattning som kan anses nödvändig. Vi förbinder 
oss att tillse att varje person som kommer att få 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. Efter sådan begäran från Säljarna eller om vi dessförinnan skulle ha slutfört vår 
utvärdering och härvid beslutat att inte gå vidare med ytterligare undersökning eller 
förhandling om ett förvärv av Objektet, åtar vi oss att återställa eller säkerställa 
återställande av varje kopia av den av Säljarna eller genom dennes förmedling erhållna 

Informationen. Samma gäller beträffande kopior av Informationen som vi själva producerat 

eller som producerats på uppdrag av oss. Det sagda gäller oberoende av om Informationen 
finns i vår besittning. 

 
7. Även om Säljarna anser att den överlämnade Informationen är korrekt, bekräftar vi dock 

härmed att Säljarna varken uttryckligen eller underförstått har garanterat riktigheten av 
Informationen. Vi bekräftar härmed även att Säljarna inte har något ansvar för sådana 

presentationer, uttalanden och utfästelser som ingår i Informationen och som lämnats av 
Säljarna eller någon annan av de i punkt 1 angivna personerna, annat än om uppgifternas 
riktighet garanteras i ett avtal om förvärv av Objektet träffat mellan oss och Säljarna.  
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8. Vi förbinder oss att inte, under tiden denna försäljningsprocess pågår, utan skriftligt 

medgivande från Säljaren eller TACTIC, kontakta personal, kunder, leverantörer eller 
externa rådgivare, i frågor som avser ett eventuellt förvärv av Objektet.  

 
 
9. 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 Objektet träffats mellan 

Säljaren och oss. 
 
10. Vi är införstådda med att säljarna när som helst kan avbryta eller ändra denna process. 
 
11. Svensk rätt är tillämplig på detta åtagande. Tvister med anledning av detta avtal ska 

avgöras i allmän domstol enligt svensk rätt. 
_____________________________ 

 
Härmed bekräftar vi ovanstående åtagande. 
 
 
Företagets namn Ort och datum 
 

 
_____________________ _____________________ 
 
_____________________ 
org. nr 
 
 

Underskrift  
 
 
_____________________  

 
 
 

_____________________  
Namnförtydligande 
 
_____________________ 
pers. nr  
 


