Geheimhoudingsovereenkomst
Deze geheimhoudingsovereenkomst (de “Overeenkomst”) werd opgesteld ten behoeve van bpost NV, een
naamloze vennootschap van publiek recht, en de Stad Brussel (de “Verkopers”’) met betrekking tot de
desinvestering van hun respectievelijke ruimten (de “Verkoop”) in het Muntcentrum (de “Munt”).
Overwegende dat de Verkopers ermee instemmen vertrouwelijke Informatie (de “Vertrouwelijke Informatie”)
vrij te geven aan de kandidaat (“Ontvanger”), verbindt deze laatste zich er tegenover de Verkopers toe dat hij
als Ontvanger alle Vertrouwelijke Informatie die hij op enig moment ontvangt, vertrouwelijk zal houden. De
Ontvanger verzekert dat voorafgaandelijk aan het vrijgeven aan een andere persoon (inclusief een professioneel
adviseur) van Vertrouwelijke Informatie, deze andere persoon in kennis wordt gesteld van de bepalingen van
deze Overeenkomst en van het feit dat de Ontvanger aansprakelijk zal zijn. De Ontvanger erkent dat de
Vertrouwelijke Informatie, in zoverre het gerelateerd is aan bpost NV, prijsgevoelige informatie kan bevatten en
waarborgt de naleving van de relevante wettelijke en andere bepalingen in dit kader (waaronder, maar niet
beperkt tot, de bepalingen van de Belgische Wet van 2 augustus 2002 inzake het toezicht op de financiële sector
en de financiële diensten met betrekking tot handel met voorkennis en marktmanipulatie).
Vertrouwelijke Informatie betekent het volgende:
a)

b)

c)

alle informatie, van welke aard ook (mondeling, schriftelijk of elektronisch, met inbegrip van maar niet
beperkt tot technische, commerciële, financiële, boekhoudkundige, juridische en administratieve
informatie) met betrekking tot de Verkoop van de Munt en de Verkopers die aan de Ontvanger en zijn
verantwoordelijke bestuurders, directeurs, werknemers, aandeelhouders, leden van de raad van bestuur
en adviseurs (met inbegrip van financiële, juridische en belastingadviseurs en auditeurs)
(“Vertegenwoordigers”); wordt verstrekt door de Verkopers en diens adviseurs of vertegenwoordigers;
alle analyses, samenvattingen, prognoses, nota’s, memoranda en andere documenten die werden
voorbereid door of in opdracht van Deloitte Real Estate* en Laga** (de “Adviseurs”) en die informatie
zoals vermeld in punt (a) hierboven kunnen bevatten, ernaar verwijzen of eruit voortvloeien;
het feit dat de Ontvanger (of een van zijn Vertegenwoordigers) betrokken zijn of waren bij de analyse
van, tijdens vergaderingen of onderhandelingen met betrekking tot de Verkoop, de inhoud, het tijdstip
en de vordering van dergelijke onderhandelingen, en in het algemeen elk feit betreffende de Verkoop.

Valt niet onder Vertrouwelijke Informatie:
a)

b)

informatie die beschikbaar was voor het publiek voorafgaandelijk aan de datum van de bekendmaking
ervan aan de Ontvanger of zijn Vertegenwoordigers, of die beschikbaar was voor het publiek na deze
datum en niet ten gevolge van een inbreuk op deze vertrouwelijkheidsovereenkomst door de Ontvanger
of zijn Vertegenwoordigers,
informatie die te goeder trouw in het bezit was van de Ontvanger of van een of meer van zijn
Vertegenwoordigers voorafgaandelijk aan de bekendmaking onder deze Overeenkomst, telkens op een
niet-vertrouwelijke basis, die naar hun weten vrij was van enige beperking op het gebruik of de
bekendmaking ervan.

De Ontvanger erkent dat hij de vertegenwoordigers van de Verkopers niet mag benaderen en met niemand anders
contact mag opnemen dan met de contactpersonen van de Adviseurs.
De Ontvanger verbindt zich ertoe en erkent dat noch de vertegenwoordigers van de Verkopers, noch hun
Adviseurs enige waarborg geven of verklaring doen over de nauwkeurigheid of volledigheid van enige
Vertrouwelijke Informatie of over de aannemelijkheid van enige veronderstelling waarop de informatie gebaseerd
is. De Ontvanger stemt ermee in dat de Verkopers of Adviseurs niet aansprakelijk kunnen worden gesteld ten
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overstaan van de Ontvanger of van zijn directeurs, werknemers, adviseurs of aangestelden als gevolg van het
gebruik van Vertrouwelijke Informatie.
Deze Overeenkomst vormt op generlei wijze een verbintenis door enige persoon om Vertrouwelijke Informatie te
verstrekken of een overeenkomst te sluiten in verband met de Verkopers. De verplichtingen van de Ontvanger
onder deze Overeenkomst eindigen ten vroegste (a) drie jaar na de datum van deze Overeenkomst, of (b) op de
datum dat de Verkoop tussen de kandidaat en de Verkopers voltooid is. De verplichting van vertrouwelijkheid en
geheimhouding onder deze Overeenkomst gaat in vanaf de datum van ondertekening.
Indien de Ontvanger of een van zijn Vertegenwoordigers wettelijk verplicht wordt om Vertrouwelijke Informatie
bekend te maken aan een regelgevende instantie of enige andere entiteit of derde partij, zal de Ontvanger de
Verkopers onmiddellijk in kennis stellen alvorens dergelijke Vertrouwelijke Informatie bekend te maken, zodat de
Verkopers een conservatoire maatregel kunnen zoeken of een andere geschikt rechtsmiddel, zonder afbreuk te
doen aan de rechtsmiddelen van de Ontvanger onder deze Overeenkomst.
Er wordt tevens gesteld en overeengekomen, zonder afbreuk aan enige andere rechten of rechtsmiddelen
waarover elke partij beschikt, dat een inbreuk op deze bepalingen onherstelbare schade kan berokkenen aan de
Verkopers en/of hun aandeelhouders. In geval van een feitelijke of dreigende inbreuk door de Ontvanger en/of
zijn Vertegenwoordigers op enige bepaling van deze Overeenkomst, zullen de Verkopers het recht hebben om (i)
dwangmaatregelen te bekomen van een bevoegde rechtbank die de Ontvanger en/of zijn Vertegenwoordigers
ervan weerhouden om de voorwaarden te schenden of om Vertrouwelijke Informatie bekend te maken aan enige
persoon en (ii) om een specifieke prestatie of een redelijke schadeloosstelling te bekomen.
Deze Overeenkomst wordt geregeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving en onder
de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
In overeenstemming met de procedure beschreven in het Kandidatuurdossier, verzoeken we om te bevestigen
dat u het voorgaande begrijpt en aanvaardt door ons een ondertekende kopie van huidig document terug te
sturen.
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