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Bakgrund  

Bolagen i Conpalkoncernen bedriver ett omfattande utvecklingsarbete och idéutbyte rörande 
metoder, samordningsidéer, prissättningar, inköpskanaler, kunder och marknad inom 
anläggning-, bygg- och fastighetsbranschen. Detta arbete är en förutsättning för att bolagen 
skall bibehålla sin konkurrensställning, lönsamhet och trygghet för dess anställda och 
samarbetspartners. Genom arbetet samlas inom bolagen ett kunnande som delas av 
engagerade anställda på alla nivåer. Kunnandet utgör en av bolagets mest värdefulla 
tillgångar så länge det inte sprids hos obehöriga. Detta gäller även kunnande som erhållits 
genom avtal med partners.  

I fråga om sådant kunnande, som bolagen överlåter eller förvärvar, gäller dessutom 
regelmässigt, att garantier måste ställas för att det inte når vidare spridning.  

Sekretess- och lojalitetsförklaring  
Med hänsyn till de angivna förhållandena är det naturligt, att bolagen hos sina 
anställda/underentreprenörer måste förutsätta och kräva full lojalitet och diskretion när det 
gäller att slå vakt om företagets tillgångar i form av kommersiellt, tekniskt, strategiskt och 
annat kunnande samt hindra att det sprids till obehöriga till skada för bolaget och/eller dess 
anställda, samarbetspartners, underentreprenörer och kunder.  

Lojalitets- och diskretionsplikten gäller även för de arbetstagare och partners som varit 
anställda/anlitade hos bolagen men lämnat sin tjänst/uppdrag. Lojaliteten gäller då inte bara 
mot den tidigare arbets-/uppdragsgivaren utan även mot förutvarande arbetskamrater som 
skall fortsätta utveckla arbetet inom bolagen och är beroende av detta för sin trygghet. 
Naturligtvis ska den som lämnar sin anställning/uppdrag dessförinnan också självmant 
överlämna alla de handlingar som berör bolagens förhållanden, även sådana som denne själv 
upprättat. Exempel på sådana handlingar är kundregister, samordningsdokument, 
kravspecifikationer, offertunderlag, arbetsunderlag, marknadsregister och 
prissättningsmallar. Om den anställde/anlitade för utomstående avslöjar eller i egen 
verksamhet eller på annat sätt utnyttjar sin kännedom om bolagen eller dess uppdragsgivare 
enligt ovan beskrivna konfidentiella uppgifter, till skada för bolagen, förbehåller sig bolaget 
rätt till skadeersättning. Denna föreskrift medför inte hinder att efter sin anställning eller 
anlitande utnyttja allmänna yrkeskunskaper i ny förvärvsverksamhet.  

Undertecknad anställd, underentreprenör eller samarbetspartner godkänner och accepterar 
härmed följande:  

____________________________________________________________________________  
Namnförtydligande, signatur, datum 
 


