FORTROLIGHEDSERKLÆRING FRA DANMARKS GENOPRETNINGSFOND A/S
1.

For at en virksomhed ("Selskabet") kan komme i betragtning til at modtage kapitalindskud ("Kapitalindskud")
fra Danmarks Genopretningsfond A/S ("Fonden") skal Selskabet som led i ansøgning om Kapitalindskud
("Ansøgningen") fremsende diverse dokumenter og fremkomme med diverse information til Fonden. Dele af
disse dokumenter og denne information kan være fortrolig. I den anledning erklærer Fonden herved, at dokumenter
og information, der modtages i forbindelse med Ansøgningen og behandlingen heraf, uden yderligere handling,
er omfattet af denne fortrolighedserklæring ("Erklæringen").

2.

I denne Erklæring forstås ”Fortroligt Materiale”, som de dokumenter og den information vedrørende Selskabet og
selskaber, der er koncernforbundne eller associerede med Selskabet, der gives til Fonden,
Administrationsselskabet for Danmarks Genopretningsfond A/S ("Administrationsselskabet") eller disses
rådgivere (“Rådgivere”) af eller på vegne af Selskabet i forbindelse med Ansøgningen og behandlingen heraf.
Udtrykket ”Fortroligt Materiale” omfatter dog ikke dokumenter eller information, som (i) er eller bliver
almindeligt tilgængelig for offentligheden, (ii) er eller bliver tilgængelig for Fonden, Administrationsselskabet
eller disses Rådgivere fra en anden kilde end Selskabet eller en af Selskabets repræsentanter, (iii) var i Fondens,
Administrationsselskabets eller disses Rådgiveres besiddelse, før den blev videregivet af Selskabet eller (iv) er
frembragt af Fonden, Administrationsselskabet eller disses Rådgivere uafhængigt af det Fortrolige Materiale, som
udleveres i forbindelse med Ansøgningen og behandlingen heraf.

3.

Med de undtagelser som fremgår af denne Erklæring, erklærer Fonden, at Fonden behandler alt Fortroligt
Materiale fortroligt og ikke videregiver, distribuerer eller videreformidler Fortroligt Materiale, hverken direkte
eller indirekte og hverken helt eller delvist, til nogen person uden Selskabets forudgående samtykke.

4.

Uanset punkt 3 må Fonden uden begrænsninger videregive Fortroligt Materiale til Administrationsselskabet, idet
Fonden skal sikre, at Administrationsselskabet overholder samme fortrolighedsforpligtelse, som gælder for
Fonden.

5.

Uanset punkt 3 må Fonden og Administrationsselskabet endvidere videregive Fortroligt Materiale til Rådgivere
og Arbejdsmarkedets Tillægspension, hvis en videregivelse hertil er nødvendig eller hensigtsmæssig for, at de
pågældende kan varetage de opgaver, Fonden eller Administrationsselskabet har engageret dem til at udføre.
Fonden skal bestræbe sig på at sikre, at hver Rådgiver er underlagt passende fortrolighedsforpligtelser over for
Selskabet. Fonden skal sikre, at Arbejdsmarkedets Tillægspension overholder samme fortrolighedsforpligtelse,
som gælder for Fonden.

6.

Uanset punkt 3 må Fonden og Administrationsselskabet endvidere videregive Fortroligt Materiale til offentlige
myndigheder, såfremt Fonden eller Administrationsselskabet skønner, at en videregivelse er nødvendig eller
hensigtsmæssig for, at Fonden og Administrationsselskabet kan behandle Ansøgningen.

7.

For at undgå tvivl præciseres det, at Fonden, henholdsvis Administrationsselskabet, uden begrænsninger kan
videregive Fortroligt Materiale til egen bestyrelse og direktion samt egne medarbejdere.

8.

Fonden, Administrationsselskabet og Rådgivere berettiget til at videregive Fortroligt Materiale, såfremt
vedkommende er forpligtet hertil i henhold til lovgivning.

9.

Fonden erklærer udelukkende at ville anvende Fortroligt Materiale i forbindelse med Ansøgningen og
behandlingen heraf.

10. Fonden er indforstået med, at hele eller dele af det Fortrolige Materiale er eller kan være intern viden i henhold
til. markedsmisbrugsforordningen. Fonden bekræfter, at Fonden i så fald vil overholde de restriktioner og
forpligtelser, som følger deraf.
11. Alle tvister og uoverensstemmelser, som direkte eller indirekte måtte udspringe af denne Erklæring eller dens
fortolkning, skal med endelig og bindende virkning afgøres ved voldgift i Det Danske Voldgiftsinstitut i henhold
til instituttets regler og efter dansk ret.

Med venlig hilsen
Danmarks Genopretningsfond A/S

