Termo de confidencialidade
Pelo presente instrumento particular,


OMEGA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. sociedade limitada inscrita no CNPJ sob o nº 14.797.440/0001-26, sediada na Rua Elvira Ferraz, nº 68, 12º
andar, Conjuntos nº 123 e 124, Vila Olimpia, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04552-040, neste ato representada na forma de seu Contrato Social
(“Parte Receptora”), declara, através do presente termo de confidencialidade (“Termo de Confidencialidade”), o cumprimento das premissas e
condições dispostas a seguir.

PREMISSAS: Considerando que o Usuário encaminhará à Parte Receptora determinadas informações confidenciais relacionadas ao seu controle
societário e as suas condições financeiras para que possa ser viabilizada entre as Partes eventual operação de compra e venda de energia elétrica
(“Operação”).

1. Informação Confidencial: O termo “Informação Confidencial” abrangerá as informações financeiras e documentos de representação societária
fornecidos pelo Usuário à Parte Receptora no âmbito da análise da Operação e durante a vigência deste Termo de Confidencialidade.

1.1. O termo Informação Confidencial não inclui qualquer informação que (a) estiver publicamente disponível; (b) era de conhecimento da
Parte Receptora anteriormente à assinatura do presente Termo de Confidencialidade; (c) seja revelada por terceiros à Parte Receptora de
forma não confidencial por fonte diversa desde que tal terceiro não esteja proibido de divulgar tais informações; e (d) seja
independentemente desenvolvida pela Parte Receptora.

2. Confidencialidade: Como condição para o fornecimento da Informação Confidencial, Parte Receptora obriga-se a tratá-la e mantê-la sob estrita
confidencialidade e sigilo de acordo com este Termo de Confidencialidade.

3. Obrigações: A Parte Receptora utilizará a Informação Confidencial exclusivamente para finalidade de viabilização da Operação. A Parte Receptora
-

obriga se a

:

(i) restringir a revelação da Informação Confidencial apenas às afiliadas, administradores, funcionários, consultores e assessores da Parte
,

Receptora de seus controladores e respectivos gestores (“Representantes”) que necessitem conhecê

-la para o bom desenvolvimento de

suas funções ou para a análise da Operação;

(ii) informar seus Representantes a respeito da obrigação de sigilo em conformidade com o presente Termo de Confidencialidade; e
(iii) exigir de seus Representantes que façam uso da Informação Confidencial com o mesmo grau de cuidado com que usariam as suas
óprias informações confidenciais.

pr

4. Divulgação: Caso a Parte Receptora e/ou seus Representantes sejam compelidos por lei, regulamento, requerimento ou ordem de autoridade judicial
,

ou administrativa competente a divulgar Informação Confidencial ou o fato de que negociações estejam em curso com relação à Operação a Parte
Receptora e

/ou seus Representantes poderão proceder à divulgação, devendo, no entanto, notificar previamente o Usuário sobre tal demanda. A
zer a obrigação de divulgação em questão e

divulgação neste caso deverá conter o mínimo de Informações Confidenciais necessárias para satisfa
levará em consideração qualquer comentário que o Usuário possa ter em relação ao conte

údo, tempo e maneira de expedição da revelação de forma a

xtensão de ou evitar o pedido de tal revelação.

mitigar a e

5. Inexi

s

sso: O presente Termo de Confidencialidade não constitui qualquer compromisso ou obrigação legal para a implementação

tência de Compromi

de qualquer operação ou para a formali

zação de futuros contratos pelas Partes, exceto com relação às disposições especificamente previstas neste

Termo de Confidencialidade.

6. Vi

g

ência:

As obrigações de confidencialidade previstas neste Termo de Confidencialidade permanecerão em vigor pelo prazo de

1 (um) ano a partir

zação à Parte Receptora.

da data de disponibili

bi

6. Ar

tra

gem

, incluindo as relativas à interpretação ou aplicação desta

E Foro: Qualquer divergência oriunda deste Termo de Confidencialidade

,

,

cláusula será resolvida por arbitragem obedecidas as normas estabelecidas no Regulamento do Centro de

-

,

Comércio Brasil Canadá vigentes à época da solução do litígio.
definitiva e vinculativa.

Arbitragem e

Mediação da Câmara de

As Partes reconhecem que qualquer ordem, decisão ou determinação arbitral será

As Partes acordam que o único foro competente para a execução do laudo arbitral ou de qualquer decisão interlocutória do

tribunal arbitral será o da Comarca de São Paulo do Estado de São Paulo.
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