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                                              SEKRETESSFÖRBINDELSE  
 
1. BAKGRUND  
LÄNIA Företagsförmedlings representant, Charlotte Nilsson, biträder ägaren till nedan beskrivet objekt, att 
undersöka möjligheterna till en försäljning av inkråmet eller hela eller delar av företagets aktier. 
Objekt:  ”Bilhandel” på lania.se och/eller andra sammanhang.  
I syfte att kunna bedöma Företaget, alt. dess inkråm inför köp behöver presumtiva köpare tillgång till 
information om Företaget. Tillgång till denna information sker på villkor i denna sekretessförbindelse.  
2. INFORMATION  
Med information avses i denna förbindelse objektbeskrivning - prospektet inklusive bilagor om företaget.  
Samtlig övrig information beträffande företaget, skriftlig såväl som muntlig.  
3. ANVÄNDNING  
Informationen får endast användas för att bedöma ett eventuellt förvärv av inkråmet eller företaget.  
Informationen skall behandlas konfidentiellt och får inte överlämnas, delges eller på annat sätt ges till tredje 
person. Endast övrig, tillhörig samma köpare som sekretessförbindelsen avser, äger rätt att bli delgiven 
informationen. Denne ska, före att han/hon delgivits informationen, underställa sig samma sekretesskrav som 
primär informationsmottagare. Undertecknad godkänner även att ansvarig företagsmäklare ges rätt att inhämta 
kompletterande information om intressenten, från exv. UC eller liknande – detta är dock enbart och ev. aktuellt 
vid en fördjupad diskussion om förvärv av företaget eller inkråmet. 
4. GILTIGHETSTID  
Denna förbindelse gäller till det först inträffade av följande  
Intressentens tecknande av ett slutgiltigt avtal om förvärv av Företaget eller inkråmet. 
Två-årsdagen av intressentens undertecknande av denna sekretessförbindelse.  
Om avtal om överlåtelse tecknas med annan än intressenten, eller att ägaren beslutar att ej överlåta företaget eller 
inkråmet ska intressenten på begäran av LÄNIA Företagsförmedling eller ägaren omedelbart överlämna all 
skriftlig information samt kopior härav som Intressenten innehar, oavsett form eller media.  
5. KONTAKTER  
Alla kontakter avseende ett eventuellt förvärv ska, om inte annat överenskommes, ske med LÄNIA 
Företagsförmedling, Charlotte Nilsson, 0764-25 65 56, charlotte.nilsson@lania.se  
6. TVIST  
Om brytande mot ovanstående kan påvisas, äger ägaren till företaget rätt att begära ersättning för uppkommen 
skada med anledning av brytande av sekretessförbindelsen.  
 
Tvister avseende denna sekretessförbindelse ska avgöras av allmän domstol. 
 

Ort &/datum:  
  
Personnummer:  
 
Namn:  
 
Adress: 
  
Tel.nr: 
  
E-post: 
  
Namnteckning:  

	


