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Undertegnede 

 

Navn:     
 

Cpr.nr.:     

 
 

erklærer som medlem af repræsentantskabet for 

 
Dansk Landbrugs Grovvareselskab A.m.b.a. (”DLG”) 

CVR-nr. 24246930 

 
at jeg i overensstemmelse med nedennævnte bestemmelser har tavshedspligt med hensyn til alle 

oplysninger, som må antages at have fortrolig karakter, og er forpligtet til at udvise loyalitet overfor 

DLG. 
 

1. Baggrund 

 
Det er DLG’s hensigt, at alle beslutninger og orienteringer i DLG’s repræsentantskab skal ske på et så 

åbent og oplyst grundlag som muligt. Hensynet til bl.a. den kommercielle og konkurrencemæssige 

fortrolighed kræver i den forbindelse, at fortrolige oplysninger på repræsentantskabsmøderne altid 
behandles fortroligt og at repræsentantskabsmedlemmer udviser loyalitet overfor DLG. 

 

Det er derfor et krav i henhold til DLG’s vedtægter § [11, stk. 6, litra e], at alle medlemmer af DLG’s 
repræsentantskab, som betingelse for at kunne vælges til DLG’s repræsentantskab, skal underskrive 

nærværende erklæring, når de tiltræder hvervet som repræsentantskabsmedlem. 

 
Nærværende erklæring indeholder de nærmere regler for DLG’s repræsentantskabsmedlemmers 

tavsheds- og loyalitetspligt. 

 

DLG skal forstås som omfattende alle DLG-koncernens forhold, herunder også datterselskaber som 

associerede selskaber. 

 
2. Fortrolige oplysninger 

 

Medmindre andet konkret bliver meddelt eller besluttet af DLG’s repræsentantskab eller bestyrelse, 
omfatter fortrolige oplysninger DLG’s erhvervshemmeligheder (som defineret i markedsføringsloven) 

og alle øvrige oplysninger af enhver art vedrørende DLG, som i sin natur og af hensyn til DLG’s 

interesser ikke er beregnet for tredjemand, herunder forhold om 
 

- DLG’s virksomhed (strategiske forhold og samarbejder, strukturændringer mv.), 

kundeforhold, priser, drifts- og arbejdsmetoder samt økonomiske forhold, 
- Oplysninger som er mærket som fortrolige oplysninger,  

- Oplysninger, som på et senere tidspunkt skal offentliggøres, men som er fortrolige 

indtil det tidspunkt, hvor de offentliggøres, og 
- Oplysninger som modtages i forbindelse med deltagelse i produktstrategigrupper. 

 

Tavshedspligten gælder, uanset i hvilken form jeg er blevet gjort bekendt med oplysningerne, 
herunder mundtligt, skriftligt, elektronisk eller på anden vis. 

 

Tavshedspligten omfatter ikke information og viden, som er offentligt tilgængelig uden at dette 
skyldes en tilsidesættelse af en gældende tavshedspligt. 
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3. Fortrolighedsforpligtelsen 

 

Tavshedspligten indebærer en forpligtelse til ikke uberettiget at benytte, udnytte eller videregive 
fortrolige oplysninger til nogen anden uvedkommende person eller virksomhed samt til at opbevare 

fortrolig oplysninger forsvarligt. 

 
Tavshedspligten gælder såvel under mit virke som repræsentantskabsmedlem som efter 

medlemskabets ophør. For medarbejderrepræsentanters vedkommende gælder tavshedspligten også 

efter ophør af ansættelsesforholdet hos DLG. 
 

Ved udtræden af DLG’s repræsentantskab er jeg forpligtet til at destruere alle skriftlige eller på anden 

måde fysisk foreliggende fortrolige oplysninger samt sørge for sletning af alle elektroniske 
dokumenter i min besiddelse. DLG’s bestyrelse kan give tilladelse til, at et repræsentantskabsmedlem 

beholder en kopi af eventuelle dokumenter, som måtte være af væsentlig betydning i forhold til det 

ansvar, som har påhvilet repræsentantskabsmedlemmet. 
 

4. Loyalitetsforpligtelsen 

 
DLG’s repræsentantskabsmedlemmer er forpligtet til at udvise loyalitet overfor DLG. Dette indebærer, 

at DLG’s repræsentantskabsmedlemmer ikke må benytte deres stilling til skade for DLG, herunder 

ikke omtale DLG illoyalt eller i øvrigt på anden måde inddrage DLG i situationer, der er skadelige for 
DLG, herunder DLG’s omdømme. Loyalitetsforpligtelsen begrænser i sagens natur ikke et 

repræsentantskabsmedlems rettigheder i forhold til medlemmets egen samhandel med DLG. 

 
5. Brud på tavsheds- og loyalitetspligten 

 

Foruden erstatningsansvar medfører overtrædelse af tavsheds- og loyalitetspligten, at jeg med 
øjeblikkelig virkning skal udtræde af DLG’s repræsentantskab og produktstrategigrupper. For 

medarbejderrepræsentanter kan overtrædelse endvidere få ansættelsesretlige konsekvenser.  

 

Ved grove overtrædelser, kan overtrædelsen desuden medføre eksklusion af medlemskab hos DLG i 

medfør af DLG’s vedtægter § 7. 

 
 

***** 

 
 

Jeg erklærer hermed at være blevet gjort bekendt med og har accepteret ovennævnte regler om 

tavsheds- og loyalitetspligt for DLG’s repræsentantskabsmedlemmer samt at ville efterleve disse. 
 

Dato: 

 
 

    

Underskrift 
 


