Confidencialidade - Como proteger as
informações durante ao processo de
Fusões & Aquisições.

Conectando
Oportunidades em
Fusões & Aquisições

Proteção ao Sigilo
A importância da confidencialidade começa já no processo de
abordagem e prospecção por parte dos nossos Consultores, quando
são feitos contatos de alto nível entre potenciais vendedores e
compradores/investidores. Nesta fase, ainda sem ser revelada a
identidade das Partes - compradores/ investidores ou vendedores – é
dado o conhecimento de algumas das características da oportunidade
e identificado o efetivo interesse.
Com a evolução dos entendimentos formaliza-se Acordo de
Confidencialidade visando proteger com sigilo a troca de informações
entre as partes no decorrer do processo e principalmente em relação
a due diligence.
O Acordo de Confidencialidade ( Non Disclosure Agreement ) é um
dos primeiros documentos em que se negociam os termos para
iniciar o processo de avaliação para uma Fusão & Aquisição.

O Acordo de
Confidencialidade (Non
Disclosure Agreement) é um
dos primeiros documentos
em que se negociam os
termos para iniciar o
processo de avaliação de
uma Fusão & Aquisição.

Normalmente é o vendedor que fornece ao comprador/investidor
informações confidenciais. Em muitos casos, contudo, o vendedor
também recebe informações confidenciais do comprador. Em tais
circunstâncias os conceitos devem ser tratados com equidade.

Condições
De modo geral os acordos de confidencialidade seguem um
padrão quanto às condições, obviamente adaptadas as
características do escopo do relacionamento empresarial
pretendido e a extensão das informações que serão reveladas.
Nesse sentido, estabelecem, entre outros pontos importantes,
além da qualificação das Partes:

f definição do que são informações confidenciais;
f limitações da confidencialidade, por exemplo, informações
de domínio público;

f direitos e obrigações, como quem possui os direitos de
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revelar tais informações;

f as condições em que poderão ser reveladas para terceiros;
f inicio de vigência e prazo de duração em que as informações
confidenciais deverão ser mantidas em sigilo;

f etc.
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