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Objekt 30046 

Sekretessförbindelse för Interiörlackering - Stockholm 
 

Vi anmäler oss härmed som intressent på ovanstående objekt och önskar ta del av Information från Exitpartner om 
det aktuella objektet. Vi förbinder oss att hålla all Information strikt konfidentiell och att inte sprida eller avslöja den 
för tredje man annat än i det fall som det är tillåtet enligt detta sekretessåtagande. Vi förbinder oss att använda 
Informationen endast och uteslutande för att utvärdera Transaktionen och för att förhandla och genomföra 
Transaktionen.  

Vi förbinder oss således att inte använda eller utnyttja Informationen för något annat ändamål eller i något annat 
sammanhang. 

Alla kontakter skall ske med Exitpartner och vi skall inte kontakta säljaren eller säljarens personal, leverantörer 
eller kunder såvida inte annat medgivits av Exitpartner. 

Vi är införstådda med att vi endast får avslöja hela eller delar av Informationen till  
(i) sådana av våra och våra koncernbolags anställda som har ett direkt behov av att känna till den i samband med 
Transaktionen, (ii) externa konsulter och rådgivare som anlitas av oss med anledning av Transaktionen och (iii) 
bank i syfte att denna ska finansiera Transaktionen. Vi förbinder oss att informera sådana anställda, konsulter, 
rådgivare och banker om detta sekretessåtagande och se till att de åtar sig motsvarande sekretesskyldighet 
genom att ansluta sig till detta sekretessåtagande. 

Sekretessförbindelsen omfattar inte sådan information som är allmänt känd på marknaden.   

Väljer vi att inte fullfölja ett förvärv av objektet, förbinder vi oss att förstöra allt erhållet material och eventuella 
kopior oavsett media och form. 

Säljaren och Exitpartner förbehåller sig rätten att när som helst avbryta arbetet med transaktionen eller ingå en 
transaktion med någon annan. 

Vi är införstådda med att om vi agerar mot någon del i denna överenskommelse, är vi skyldiga att ersätta 
Exitpartner och klienten som representeras av företagsförmedlingen för skada inklusive de kostnader som uppstår 
vid en eventuell tvist.   

Tvister som uppstår i anledning av detta sekretessåtagande skall avgöras den Tingsrätt där objektet har sitt säte. 
Svensk lag skall tillämpas. 

Sekretessen gäller två år från dagens datum. 

Datum   ………………………………… 

Underskrift  ………………………………… 
 
Namnförtydligande ………………………………… 
 
Företag    ………………………………… 
 
Mejl  ………………………………… 
 
Telefon  ………………………………… 
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