KONFIDENSIALITETSERKLÆRING FOR STYREMEDLEMMER I FJORD 1
Denne konfidensialitetserklæringen ("Erklæringen") ble vedtatt den [●] 2016 av
[…] som styremedlem i Fjord1 AS ("Fjord1"), org. nr. 983 472 583
1.

BAKGRUNN

1.1

Sogn og Fjordane fylkeskommune ("SFJ") inngikk den 28. november 2015
avtale om salg 50 % av aksjene i F1 Holding til Torghatten ASA ("Torghatten").
F1 Holding har enekontroll i Fjord1, som driver virksomhet innen sjøtransport
som kan tenkes å være i konkurranse med Torghattens virksomhet. På denne
bakgrunn har SFJ og Torghatten utarbeidet følgende erklæring om konfidensialitet, som skal gjelde for Torghattens styremedlemmer i Fjord1, for å sikre
overholdelse av konkurranselovgivningens regler om informasjonsutveksling.

1.2

"Konkurransesensitiv Informasjon" betyr all informasjon (enten den er
skriftlig, muntlig eller i annen form) som ikke er offentlig tilgjengelig og som er
egnet til å påvirke konkurranseforholdet mellom Fjord1 og Torghatten. Følgende
informasjon er blant annet å anse som konkurransesensitiv:
•
•
•
•
•
•
•

Pris og vilkår i anbud
Produksjonskapasitet
Konkret anbudsstrategi, planer osv.
Detaljert kostnadsinformasjon
Detaljert informasjon om marginer og inntjening
Detaljert informasjon om kontrakter med tredjeparter
Beskyttet teknologi, forretningshemmeligheter og knowhow

2.

KONFIDENSIALITET

2.1

Torghattens styremedlemmer i Fjord1 skal behandle all Konkurransesensitiv
Informasjon strengt konfidensielt.
Styremedlemmene skal ikke videreformidle Konkurransesensitiv Informasjon om
Fjord1 til F1 Holding eller øvrige personer, organer eller selskaper i Torghattenkonsernet.
Torghattens styremedlemmer i Fjord 1 skal ikke ha tilgang til, eller motta
Konkurransesensitiv Informasjon fra Torghatten.

2.2

Styremedlemmer skal kun utlevere Konkurransesensitiv Informasjon når dette er
påkrevd i henhold til lovpålagte krav, kjennelse fra kompetent domstol eller
relevante børsrettslige regler.

2.3

Styremedlemmet er ansvarlig for brudd på denne Erklæringen.

2.4

Foregående konfidensialitetsforpliktelser skal ikke gjelde informasjon som ikke
lenger er å anse som Konkurransesensitiv Informasjon.

3.

DIVERSE

3.1

Dersom et styremedlem blir kjent med at Konkurransesensitiv Informasjon er
blitt tilgjengelig for noen tredjepart i strid med denne Erklæringen, skal
styremedlemmet umiddelbart varsle styret i F1 Holding.

4.

VARIGHET
Konfidensialitetsforpliktelsene i denne Erklæringen skal gjelde så lenge SFJ og
Torghatten har felles kontroll over Fjord1/F1 Holding.

5.

LOVVALG
Denne Erklæringen skal være underlagt norsk rett.

6.

TVISTELØSNING

6.1

Enhver tvist som oppstår i forbindelse med denne Erklæringen, herunder tvister
vedrørende Erklæringens gyldighet, skal løses av de alminnelige norske
domstoler med Oslo som verneting.
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