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Clauze recomandate privind acordurile cu terții
Ori de câte ori este posibil și, în funcție de circumstanțele faptice specifice fiecărui Partener de afaceri [Terț],
compania Regal va lua în considerare și includerea următoarelor clauze suplimentare:
2.6
Exactitatea și încrederea companiei Regal în procesul de diligență [al
Terțului]. În raport cu procesul de selecție [al Terțului] de către Regal, [Terțul] furnizează companiei
Regal anumite informații, completează un chestionar și oferă anumite certificări, anexate prezentului
document (denumite colectiv „Informațiile privind raportul de investigare anticorupție”). [Terțul]
declară și garantează Companiei că Informațiile privind raportul de investigare anticorupție sunt
exacte și complete, ca răspuns la solicitarea unor astfel de informații de către Regal, și că nu conțin
inexactități, declarații eronate sau omisiuni care ar face ca oricare dintre declarațiile și garanțiile
[Terțului] conform prezentului Acord să fie incomplete sau inexacte sub orice aspect esențial.
[Terțul] înțelege cu claritate că, prin încheierea prezentului Acord, compania Regal are încredere în
exactitatea și caracterul complet al Informațiilor privind raportul de investigare anticorupție și are
pretenția ca [Terțul] să aibă în continuare o conduită etică și să evite orice acțiune sau tentativă de a
acționa într-un mod care ar putea avea ca rezultat supunerea companiei Regal răspunderii pentru
nerespectarea FCPA, a Legii Britanice Antimită sau a oricărei alte legi anticorupție aplicabile și nu
numai.
2.8
Obligația continuă a [Terțului] de a oferi informații. [Terțul] este de acord ca,
în cazul în care deține informații sau are motive să caute informații despre: (i) orice plată, ofertă sau
acord de efectuare a unei plăți către un Funcționar public în scopul obținerii sau menținerii de
avantaje profesionale cu compania Regal, conform Acordului sau în alt mod sau (ii) despre orice altă
împrejurare apărută în cursul aplicării prezentului acord care, în orice mod, face ca declarațiile,
garanțiile și certificările [Terțului] prezentate aici sau de la data prezentei ori în orice moment în
cursul aplicării Acordului, referitoare la FCPA sau la orice alte legi anticorupție, antimită și antifraudă,
să fie incomplete sau inexacte, [Terțul] va informa imediat _____________ în scris în privința unor
astfel de date sau suspiciuni, oferind toate detaliile pe care acesta le cunoaște.
2.9
Obligația continuă a [Terțului] de a divulga interesele guvernamentale. În
cazul în care, în cursul aplicării prezentului Acord, un Funcționar public prezintă un interes de orice
tip sau natură, direct sau indirect, în raport cu [Terțul] sau cu prezentul Acord, [Terțul] își ia
angajamentul și acceptă să divulge Companiei în scris, de urgență, în mod complet și exact aceste
informații și, ca urmare a acestei divulgări, Acordul va deveni reziliabil imediat prin preavizul scris al
companiei Regal către [Terț], sub rezerva dispozițiilor Secțiunii ___ din prezentul Acord.
2.10
Despăgubirea. [Terțul] este de acord să despăgubească și să exonereze de
răspundere compania Regal, respectiv funcționarii, administratorii, angajații, succesorii și cesionarii
săi, în privința tuturor reclamațiilor, cererilor, urmăririlor, pagubelor sau cheltuielilor de orice formă
sau natură, inclusiv onorariile avocaților și alte costuri de asistență juridică, atât directe, cât și
indirecte, care ar putea fi confirmate sau create, total sau parțial, ca urmare a unor acțiuni sau
omisiuni ale [Terțului] sau ale unuia dintre administratorii, funcționarii, angajații, reprezentanții sau
agenții săi, survenind ca urmare a unei (i) încălcări a oricărei declarații, garanții sau angajament al
[Terțului] stabilit în prezentul Acord; (ii) încălcări de către [Terț] a unei legi, norme sau decizii
aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la FCPA sau la Legea Britanică Antimită sau (iii) încălcări de
către Companie a unei legi, norme sau decizii aplicabile, inclusiv, dar fără a se limita la FCPA și
Legea Britanică Anticorupție, dacă o astfel de încălcare de către Companie reprezintă rezultatul
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direct al unei acțiuni sau tentative de acționare a [Terțului] sau a unuia dintre administratorii,
funcționarii, angajații, reprezentanții sau agenții săi.
2.11
Dreptul la divulgare al companiei Regal. În cazul în care compania Regal
concluzionează, la latitudinea sa și cu bună-credință, că [Terțul] a încălcat FCPA, Regal poate rezilia
Acordul și poate divulga încălcarea FCPA oricărei autorități guvernamentale relevante, inclusiv, dar
fără a se limita la Departamentul de Justiție al SUA, Agenția SUA pentru valori mobiliare și
operațiuni bursiere (U.S. Securities and Exchange Commission) sau Oficiul pentru Fraude Grave
din Marea Britanie.
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