ACEST ACORD DE CONFIDENȚIALITATE
……………………….2018

(Contractul)

este

încheiat

în

data

de

ÎNTRE:
(1)

SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A., o societate pe acțiuni înființată și funcționând
în conformitate cu legislația din România, având sediul social în București, sector 1, strada Grigore
Alexandrescu nr. 9, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/7425/2000, având cod
unic de înregistrare (CUI) 13267221 (denumită în continuare Electrica); și

(2)

………………………., cetățean ………………………., născut la ………………………., în
………………………., domiciliat în ………………………., identificat prin [carte de identitate] /
[seria pașaportului] ………………………. nr. ………………………., emisă de către
………………………., în data de ………………………., având codul numeric personal
………………………., număr de telefon ………………………., deținând un număr de
………………………. acțiuni în Societatea Energetica Electrica S.A. la data identificării 19 martie
2018 si/sau 28 martie 2018, dupa cum este cazul,

(denumit în continuare Acționarul și împreună cu Electrica Părțile)
CONTEXT:
(A)

Acționarul este un acționar al Electrica, cu capacitatea de a participa și vota în Adunarea Generală
Extraordinară a Acționarilor Electrica care va avea loc în data de 27 aprilie 2018 (AGEA) și care are
pe ordinea de zi, printre altele, aprobarea înființării unui punct de lucru al Societății în București,
Șos. Nicolae Titulescu, nr. 4-8, West Wing, etaj 6, sector 1, România, punct de lucru în care
societatea va desfășura activități conform obiectului său de activitate (Punct de lucru),

(B)

În conformitate cu nota emisă de Consiliul de Administrație al Electrica în legătură cu AGEA
(Nota), Acționarul a solicitat Electrica să-i fie acordat accesul la elemente suplimentare ce tin de
conditiile comerciale negociate de catre Electrica cu Complexul Multifunctional Victoria S.R.L.
(America House),

(C)

În conformitate cu Nota, acest acces este condiționat de semnarea de către Acționar a unui acord de
confidențialitate pentru protejarea informațiilor furnizate, Părțile decizând, în consecință, încheierea
acestui Contract.

SE CONVINE după cum urmează:
1.

INTERPRETARE

1.1

Pe lângă termenii definiți în altă parte în acest Contract, în cadrul acestuia se aplică următoarele
definiții:
Afiliat înseamnă, în legătură cu orice entitate, orice Filială, orice Societate Mamă și orice Filială a
unei asemenea Societăți Mamă, astfel cum fiecare este definită mai jos;
Filială înseamnă, în legătură cu orice entitate, orice altă entitate asupra căreia entitatea menționată
are control direct sau indirect sau care deține în mod direct sau indirect mai mult de 50% din
capitalul cu drept de vot sau alt drept similar de proprietate și controlul, pentru acest scop, înseamnă
puterea de a direcționa conducerea executivă și politicile entității fie prin deținerea capitalului cu
drept de vot, prin contract sau altfel;
Informații Confidențiale înseamnă: (a) orice informatii legate de conditiile comerciale negociate
pentru infiintarea punctului de lucru, dezvaluite Acționarului sau Reprezentanților săi de către sau în
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numele Electrica, indiferent de forma de transmitere; și (b) orice note, rapoarte, analize, compilații,
previziuni, studii, rezumate sau alte documente pregătite de Acționar sau de Reprezentanții săi, care
conțin sau reflectă altfel orice informații descrise la litera (a) de mai sus;
Reprezentanții înseamnă administratorii, mandatarii, angajații, consultanții Părții și Afiliații lor și,
cu privire la orice asemenea persoană, administratorii, mandatarii și angajații săi;
Societate Mamă înseamnă o persoană care deține în mod direct sau indirect acțiuni sau alte
participații, reprezentând mai mult de 50% din puterea de vot totală în altă entitate sau care deține
mai mult de 50% din dreptul de a alege administratori sau persoane care dețin poziții similare în acea
entitate.
1.2

Informațiile Confidențiale nu includ informațiile care: (a) la momentul dezvăluirii sau ulterior sunt în
general disponibile publicului și cunoscute de acesta, altfel decât prin dezvăluire cu încălcarea
prezentului Contract de către Acționar sau oricare dintre Reprezentanții săi; (b) sunt deja la
dispoziția Acționarului ca informații neconfidențiale înainte de divulgarea lor de către Electrica, dar
numai dacă sursa acestor informații nu este obligată printr-un acord de confidențialitate cu Electrica
sau nu îi este interzis sub altă formă să transmită informațiile către Acționar sau Reprezentanții săi
printr-o obligație contractuală, legală, fiduciară sau de altă natură; sau c) au fost obținute
independent de către Acționar sau Reprezentanții săi, fără accesul la sau fără a beneficia de
Informațiile Confidențiale.

2.

FURNIZAREA ȘI UTILIZAREA INFORMAȚIILOR CONFIDENȚIALE

2.1

În considerarea faptului că Electrica intenționează să furnizeze sau să ofere acces Acționarului la
Informațiile Confidențiale, conform procedurii menționate pe website-ul Electrica, Acționarul
recunoaște că Informațiile Confidențiale sunt confidențiale și că sunt primite de acesta în temeiul
unei obligații de confidențialitate și în scopul exclusiv de a fi informat în legătură cu aprobarea
înființării Punctului de lucru în AGEA.

2.2

Acționarul se obligă:
(a)

sub rezerva paragrafului (c), să păstreze confidențialitatea tuturor Informațiilor Confidențiale
într-un loc sigur și să nu dezvăluie nicio Informație Confidențială oricărei niciunei persoane
neautorizate;

(b)

sub rezerva prevederilor legale obligatorii, să utilizeze Informațiile Confidențiale exclusiv în
scopul menționat mai sus referitor la votul său în AGEA și nu în orice alt scop, incluzând,
fără a se limita la, dezvăluirea către un concurent al Electrica sau presei;

(c)

să nu divulge, fără consimțământul scris prealabil al Electrica, nicio parte a Informațiilor
Confidențiale oricărei alte persoane decât Reprezentanților, consultanților sau Afiliaților săi
(a căror identitate a fost notificată în prealabil către Electrica) care, în fiecare caz, trebuie să
cunoască Informațiile Confidențiale pentru a evalua sau pentru a sfătui în orice alt mod
Acționarul despre cum să voteze în AGEA în ceea ce privește înființarea Punctului de Lucru;

(d)

să se asigure că fiecare persoană căreia i se dezvăluie Informațiile Confidențiale, astfel cum
este permis în conformitate cu paragraful (c), este informată (înainte de divulgare) cu privire
la termenii prezentului Contract și îi va respecta ca și cum ar fi parte la acesta;

(e)

să își asume răspunderea pentru orice încălcare a termenilor prezentului Contract de către
orice persoană căreia i se dezvăluie informații;

(f)

să aplice și să se asigure că fiecare persoană căreia i se dezvăluie Informațiile Confidențiale,
conform paragrafului (c), aplică măsurile de securitate necesare și adecvate din punct de
vedere tehnic pentru a proteja Informațiile Confidențiale împotriva accesului neautorizat al
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terților, în orice caz, cel puțin asemenea măsuri de securitate și asemenea diligențe ca acelea
pe care Acționarul le aplică în mod obișnuit propriilor informații confidențiale;
(g)

să informeze imediat Electrica în scris cu privire la orice amenințare și /sau utilizare abuzivă
curentă/ potențială, diseminare și/sau orice încălcare a prezentului Contract referitoare la
Informațiile Confidențiale;

(h)

să respecte și să-și determine Reprezentanții să respecte toate legile aplicabile privind
protecția datelor cu caracter personal, inclusiv legea nr. 677/2011 (Legislația privind
protecția datelor cu caracter personal) și să păstreze confidențialitatea tuturor
informațiilor referitoare la o persoană care identifică sau fac identificabilă acea persoană (o
persoană identificabilă fiind acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în
special prin trimitere la un număr de identificare sau la una sau mai multe caracteristici
specifice identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale sau
altfel cum este descris în Legislația privind protecția datelor cu caracter personal).

2.3

În cazul în care Acționarul are o obligație legală de a dezvălui oricare dintre Informațiile
Confidențiale conform oricărei legi sau reglementări aplicabile sau conform oricărei cerințe sau
ordin al unei instanțe competente sau al unui alt organism judiciar competent, guvernamental sau de
reglementare sau al oricărei autorități bursiere sau autorități competente pentru listare, Acționarul
trebuie, în măsura permisă de lege, cât mai curând posibil, să comunice către Electrica obligația
legală de a dezvălui respectivele Informații Confidențiale și să facă respectiva dezvăluire numai în
măsura necesară.

2.4

Acționarul recunoaște și confirmă, de asemenea, față de Electrica că:
(a)

nicio declarație sau garanție, expresă sau implicită, nu este și nu va fi făcută și nicio
responsabilitate sau răspundere nu este sau nu va fi acceptată de Electrica sau de vreunul
dintre Reprezentanții săi, cu privire la sau în legătură cu exactitatea, veridicitatea,
rezonabilitatea sau caracterul complet al Informațiilor Confidențiale și, cu excepția cazurilor
de fraudă, nici Electrica și niciunul dintre Reprezentanții săi nu au nicio răspundere față de
Acționar, Reprezentanții săi sau față de orice altă parte referitoare la sau care rezultă din
utilizarea de către Acționar sau de către respectiva parte a oricărei Informații Confidențiale
sau pentru orice erori sau omisiuni cu privire la acestea;

(b)

Acționarul este responsabil de efectuarea propriei evaluări a Informațiilor Confidențiale și a
propriei decizii în ceea ce privește votul în AGEA;

(c)

în furnizarea Informațiilor Confidențiale, Electrica nu își asumă nicio obligație de a furniza
Acționarului acces la orice actualizare sau corectare a Informațiilor Confidențiale furnizate;
și

(d)

furnizarea Informațiilor Confidențiale nu va fi considerată ca o formă de angajament din
partea Electrica în vederea continuării formalitatilor privind înființarea Punctului de lucru.

3.

REMEDII

3.1

Acționarul se obligă să libereze de responsabilitate și să despăgubească Electrica împotriva oricăror
pretenții, răspunderi, solicitări, pierderi, prejudicii, hotărâri, costuri sau altor obligații sau împotriva
dreptului de a acționa (incluzând taxele avocaților și costul executării acestei obligații) care pot
rezulta din sau ca urmare a unei încălcări a obligațiilor Acționarului (incluzând orice încălcare a
Reprezentanților săi) conform acestui Contract și împotriva oricărei acțiuni legale care poate apărea
ca urmare a asigurării accesului la orice Informație Confidențială sau ca urmare a nerespectării de
către Acționar (sau de către oricare dintre Reprezentanții săi) a oricăror prevederi legale sau
administrative aplicabile Informațiilor Confidențiale, incluzând, fără a se limita la, cele referitoare la
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protecția datelor cu caracter personal, utilizarea abuzivă a informațiilor privilegiate și manipularea
pieței.
3.2

În cazul unei încălcări de către Acționar a obligațiilor sale în temeiul prezentului Contract (incluzând
orice încălcare a Reprezentanților săi care acționează în numele, pe seama sau altfel în conformitate
cu instrucțiunile Acționarului) (printr-un act, acțiune sau omisiune), Electrica are dreptul la o
despăgubire corespunzătoare și la alte remedii pentru orice pierdere cauzată ca urmare a unei astfel
de încălcări. Pentru evitarea oricărui dubiu, Acționarul va fi în primul rând răspunzător în
conformitate cu această clauză 3, indiferent de dreptul pe care Electrica îl poate avea de a formula o
pretenție împotriva Reprezentanților Acționarului.

4.

ASPECTE GENERALE

4.1

Toate modificările aduse prezentului Contract vor fi făcute în scris, altfel fiind nule.

4.2

Obligațiile Acționarului în temeiul prezentului Contract vor intra în vigoare la data semnării și vor
continua să fie în vigoare pentru o perioadă de doi (2) ani, cu excepția cazului în care este încetat
prin acordul comun al Părților, în scris, la o dată anterioară.

4.3

Pentru evitarea oricărui dubiu, Părțile agreează că toate prevederile, termenii și condițiile prezentului
Contract sunt acceptate integral de către Părți și reprezintă intențiile lor libere și adevărate și nu
reprezintă "clauze standard" în sensul prevăzut de articolul 1202 din Codul civil român. În sensul
articolului 1221 din Codul civil român, fiecare dintre Părți declară că nu este într-o stare de nevoie.

4.4

Prezentul Contract și orice obligații necontractuale care decurg din sau în legătură cu acesta sunt
guvernate și interpretate în conformitate cu legea română.

4.5

Orice pretenții sau litigii care decurg din sau în legătură cu acest Contract care nu pot fi soluționate
pe cale amiabilă de către Părți în termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea litigiului transmisă de
o Parte celeilalte Părți se soluționează exclusiv și definitiv de către instanțele competente din
București.

ÎN CONSIDERAREA CELOR DE MAI SUS, Părțile au încheiat prezentul Contract în 2 (două) originale,
unul pentru fiecare Parte, în limba română, la data menționată mai sus.
SEMNATARI
_____________________________
Prin:
Nume:

SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A.
Prin:

CEO

Nume :

Dan - Cătălin Stancu
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