ΤΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ ΠΡΟ ΠΩΛΗΗ
1.

Εγώ/εκείο πνπ ππνγξάθνπκε πην θάησ ζαλ «ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ» έρνπκε γλσζηνπνηήζεη ζηελ DealMasters
(“DM”) ην ελδηαθέξνλ καο γηα πηζαλή εμαγνξά ζπγθεθξηκέλεο επηρείξεζεο/εσλ πνπ πξνσζείηαη/νύληαη πξνο
πώιεζε από ηελ DM (ε «Επιτείρηση/σεις»).

2.

Η DM δειώλεη νηη πξνσζεί ηελ πώιεζε ηεο Επηρείξεζεο/ζεσλ βάζεη λόκηκα δεζκεπηηθήο ζπκθσλίαο πώιεζεο
κεηαμύ ηεο DM θαη ησλ ηδηνθηεηώλ/κεηόρσλ ηεο Επηρείξεζεο/ζεσλ (ν/νη «Πωλητής/τές»).

3.

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ δειώλεη/νπκε νηη, ην γεγνλόο νηη ε Επηρείξεζε/ζεηο πξνζθέξνληαη πξνο πώιεζε έρεη
πεξηέιζεη ζε γλώζε κνπ/καο κέζσ δηαθεκίζεσλ ή άιισλ πξνσζεηηθώλ ελεξγεηώλ ηεο DM.

4.

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ θαη ε DM δειώλνπλ από θνηλνύ νηη ζα δηαθπιάμνπλ ζαλ εκπηζηεπηηθέο όιεο ηηο
πιεξνθνξίεο πνπ ζα αληαιιαγνύλ κεηαμύ ηνπο, λννπκέλνπ πάληνηε νηη ηέηεηεο πιεξνθνξίεο δελ είλαη ήδε γλσζηέο
δεκόζηα ζην επξύ θνηλό (νη «Εμπιστεστικές Πληρουορίες»). Σέηεηεο Εκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο
ζπκπεξηιακβάλνπλ, ρσξίο πεξηνξηζκό, ηελ ηαπηόηεηα θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ Πσιεηή, ην γεγνλόο νηη ε
Επηρείξεζε/ζεηο δηαηίζεληαη πξόο πώιεζε, ρξεκαην-νηθνλνκηθά θαη ινγηζηηθά δεδνκέλα, επηρεηξεκαηηθά ζρέδηα θαη
ιεπηνκέξεηεο, ην γεγνλόο νηη ν ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ δηεξεπλά ην ελδερόκελν εμαγνξάο ηεο Επηρείξεζεο/ζεσλ, ν
ηξόπνο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ελδερόκελεο εμαγνξάο από ηνλ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ θαζώο θαη νπνηαδήπνηε
πξνζσπηθά δεδνκέλα όπσο απηά νξίδνληαη από Νόκνπο ή Οδεγίεο ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο.

5.

Η DM δειώλεη νηη ε ακνηβή ηεο ζε ζρέζε κε ηελ πώιεζε ηεο Επηρείξεζεο/ζεσλ είλαη πιεξσηέα απνθιεηζηηθά από
ηνλ Πσιεηή θαη νηη ν ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ δελ ζα ρξεσζεί από ηελ DM νπνηαδήπνηε ακνηβή ή έμνδα.

6.

Γηα πιεξνθνξηαθνύο ζθνπνύο κόλν, αλαθέξεηαη νηη ε ακνηβή ηεο DM ζε πεξίπησζε επίηεπμεο πώιεζεο είλαη
πιεξσηέα από ηνλ Πσιεηή θαηά πξνηεξαηόηεηα κε ηελ είζπξαμε από ηνλ Πσιεηή νπνηνπδήπνηε πνζνύ ζε ζρέζε
κε ηελ πώιεζε ηεο Επηρείξεζεο.

7.

Η DM δειώλεη νηη δελ έρεη δηελεξγήζεη θαλέλα έιεγρν ηεο Επηρείξεζεο ή ηνπ Πσιεηή θαη όηη πξνσζεί ηελ πώιεζε
ηεο Επηρείξεζεο/ζεσλ ρσξίο θακκία επζύλε ή εγγύεζε.

8.

Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ δειώλεη νηη ζα απνζηείιεη εηδνπνίεζε επηά(7) εκεξώλ ζηελ DM, κε θάμ ή κε email,
πξνηνύ ππνγξάςεη λόκηκα δεζκεπηηθή ζπκθσλία κε Πσιεηή γηα εμαγνξά Επηρείξεζεο.

9.

Η παξνύζα κπνξεί λα ππνγξαθεί μερσξηζηά από ηα κέξε. Αληίγξαθα πνπ απνζηέιινληαη κε Φαμ ή κε email
ζεσξνύληαη σο πξσηόηππα.

10. Η παξνύζα ηζρύεη γηα δύν (2) ρξόληα από ηελ ηειεπηαία εκεξνκελία ππνγξαθήο πην θάησ .
Τπνγξ.....................................................................(ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ)

Ηκεξ.: ................................

Όλνκα (ΚΕΦΑΛΑΙΑ): ....................................................................

Τπνγξ., γηα DM ...........................................................

Ηκεξ.: ................................

