Umowa o zachowaniu poufności
Non-Disclosure Agreement
pomiędzy
between

PKC Wiring Systems Oy

PKC Wiring Systems Oy
Vihikari 10, 90440 Kempele, Finlandia
Vihikari 10, 90440 Kempele, Finland
dalej w treści Umowy zwaną „PKC” lub
hereafter referred to as “PKC” or “Motherson”

„Motherson”
działając w imieniu własnym oraz w imieniu swoich
spółek
zależnych,
stowarzyszonych
i
powiązanych, a także w imieniu następujących
innych podmiotów powiązanych z Grupą
Samvardhana Motherson wymienionych w
Załączniku 1, z których wszystkie wyraziły zgodę
na związanie się warunkami niniejszej Umowy.

acting for itself and on behalf of its subsidiaries,
affiliates and associated companies and on behalf
of the following other affiliates of Samvardhana
Motherson Group as listed in Annex 1, all of which
have agreed to be bound by the terms of this
Agreement.
and
a

Company:

Spółką:
Address:
Adres:

hereafter referred to as “Company”
dalej w treści Umowy zwaną „Spółką”
acting for itself and on behalf of the following of its
subsidiaries, affiliates and associated companies
as listed in Annex 1, all of which have agreed to be
bound by the terms of this Agreement.

The Parties intend to discuss a potential commercial relationship
regarding:
Purpose:

To cooperate in the area
of …….

działając w imieniu własnym oraz w imieniu następujących swoich
spółek zależnych, stowarzyszonych i powiązanych wymienionych w
Załączniku 1, z których wszystkie wyraziły zgodę na związanie się
warunkami niniejszej Umowy.
Strony zamierzają omówić potencjalne stosunki handlowe
dotyczące:
Cel:

Zakup części od Spółki

To purchase parts from
the Company
Data wejścia w życie::
(dzień/miesiąc/rok)
Effective Date:
(Day/Month/Year)
Preamble
(A)

Współpraca w zakresie
…….

DZIEŃ/MIESIĄC/ROK

DAY/ MONTH / YEAR

The Parties intend to discuss a potential commercial
relationship regarding on the first page mentioned Purpose.

Preambuła
(A)
Strony zamierzają omówić potencjalne stosunki handlowe
dotyczące Celu, o którym mowa na pierwszej stronie.
(„Przedmiot Umowy”)

(“Contractual Subject Matter”)

(B)

Already prior to the conclusion of such agreement the Parties
will disclose to each other certain technical, commercial and
operational and other information and know-how and each
Party will provide the same to the other Party which constitute
confidential business secrets for each Party which shall also
be kept secret by the other Party. These business secrets
have neither been known nor been available to the other
party in whole or in detail, are of economic value, are subject
to appropriate secrecy, and there is a legitimate interest in
secrecy.

(C)

PKC is part of the Samvardhana Motherson Group of
companies and for purposes of this Agreement, PKC shall
also include its subsidiaries, affiliates and associated
companies to the extent they either disclose or receive
Confidential Information under this Agreement or in the
context of the Contractual Subject Matter.

(B)
Jeszcze przed zawarciem takiej umowy Strony ujawnią
sobie nawzajem pewne informacje techniczne, handlowe,
operacyjne i inne oraz know-how, a każda ze Stron przekaże takie
informacje drugiej Stronie, stanowiące poufne tajemnice handlowe
każdej ze Stron, które również zostaną zachowane w tajemnicy
przez drugą Stronę. Te tajemnice handlowe nie były znane ani
dostępne dla drugiej strony w całości lub w części, mają wartość
gospodarczą, są objęte odpowiednią tajemnicą i istnieje
uzasadniony interes w zachowaniu ich w tajemnicy.
(C)
PKC jest częścią Grupy Kapitałowej Samvardhana
Motherson i dla celów niniejszej Umowy, PKC obejmuje również jej
filie, oddziały i spółki stowarzyszone w zakresie, w jakim ujawniają
one lub otrzymują Informacje Poufne w ramach niniejszej Umowy
lub w kontekście Przedmiotu Umowy.
Mając powyższe na uwadze Strony postanawiają, co następuje

For these purposes the Parties enter into the following
Agreement
1.
1.1

Confidentiality
Each Party will disclose (“Disclosing Party”) to the other Party
(“Receiving Party”) certain business secrets and other
confidential information of a commercial and technical nature
(hereafter “Information”). “Information” also comprises the
know-how that one Party discloses to the other Party.
“Know-how” for these purposes are those inventions, data,
tools, prototypes, drawings, specifications, testing results and
all other ideas, concepts and services of Motherson’s
improving technologies in physical or any other form
(including but not limited to drawings, other graphic designs,
magnetic and other data carriers, working instructions and
testing instructions), and any ideas, concepts or services of
each Party or of third parties which are disclosed by one Party
vis-à-vis the other Party always provided that none of the
aforementioned are protected by patents or other intellectual
property rights. No obligation for the disclosure of certain
Information shall result here from.
Parties agree that any such disclosed Information is
confidential (“Confidential Information”), regardless of
whether it is electronically transmitted, verbally disclosed or
whether it comes to the attention of the other Party by other
means, if it is either
a) expressly or indirectly marked or designated as
confidential by the disclosing Party; or
b) presumed to be confidential or is confidential by reason of
its nature; or
c) when verbally disclosed, summarized by the Disclosing
Party in a document that has been designated accordingly
and that the other Party receives within thirty (30) days;
the other Party shall bring any objections to the document
in writing within thirty (30) days after its receipt.

Umowa
1. Poufność
1.1 Każda ze Stron ujawni („Strona Ujawniająca”) drugiej Stronie
(„Strona Otrzymująca”) pewne tajemnice handlowe i inne informacje
poufne o charakterze handlowym i technicznym (zwane dalej
„Informacjami”). „Informacje” obejmują również know-how, które
jedna Strona ujawnia drugiej Stronie.

„Know-how” dla tych celów oznacza te wynalazki, dane, narzędzia,
prototypy, rysunki, specyfikacje, wyniki testów oraz wszystkie inne
pomysły, koncepcje i usługi Motherson w zakresie ulepszania
technologii w formie fizycznej lub jakiejkolwiek innej (w tym między
innymi rysunki, inne projekty graficzne, magnetyczne i inne nośniki
danych, instrukcje robocze i instrukcje testowe), a także wszelkie
pomysły, koncepcje lub usługi każdej ze Stron lub stron trzecich,
które są ujawniane przez jedną Stronę wobec drugiej Strony zawsze
pod warunkiem, że żadne spośród wyżej wymienionych treści nie są
chronione patentami lub innymi prawami własności intelektualnej.
Nie wynika z tego żadne zobowiązanie do ujawnienia określonych
Informacji.
Strony uzgadniają, że wszystkie takie ujawnione Informacje są
poufne („Informacje Poufne”), niezależnie od tego, czy zostały
przekazana elektronicznie, ustnie czy też w inny sposób dotarły do
wiadomości drugiej Strony, jeżeli zostały
a) wyraźnie lub pośrednio zaznaczone lub określone jako poufne
przez Stronę Ujawniającą; lub
b) istnieje domniemanie, że są one poufne lub są poufne ze
względu na swój charakter; lub
c) w przypadku ustnego ujawnienia, streszczone przez Stronę
Ujawniającą w dokumencie, który został odpowiednio określony i
który druga Strona otrzymuje w ciągu trzydziestu (30) dni; druga
Strona zgłasza wszelkie zastrzeżenia do dokumentu na piśmie w
ciągu trzydziestu (30) dni od jego otrzymania.
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1.2

Each Party undertakes to
•

•

1.3

•

keep the disclosed Confidential Information secured and
not disclose it or otherwise make it accessible to any
third parties. Affiliated Companies of the Partners insofar
as they are not competitors to the disclosing Partner, as
well as employees of the Partners and their Affiliated
Companies, are not considered third parties

•

not copy or duplicate the Confidential Information unless
this is necessary to fulfill the purpose stated in the
Preamble

•

not reverse engineer any of the Confidential Information
without the prior written consent of the Disclosing Party

•

zachowania w ścisłej tajemnicy Informacji Poufnych
ujawnionych przez drugą Stronę („Stronę Ujawniającą”) i
nie wykorzystywania ich do żadnych innych celów niż te, o
których mowa w Preambule w odniesieniu do Przedmiotu
Umowy;
zabezpieczenia ujawnionych Informacji Poufnych i nie
ujawniania ich ani w żaden inny sposób nie udostępniania
osobom trzecim. Spółki Stowarzyszone Partnerów, o ile nie
są konkurencją dla Partnera ujawniającego, jak również
pracownicy Partnerów i ile Spółek Stowarzyszonych, nie są
uważani za osoby trzecie
nie kopiowania ani nie powielania Informacji Poufnych,
chyba że jest to niezbędne do realizacji celu określonego w
Preambule
nie stosowania inżynierii wstecznej w odniesieniu do
jakichkolwiek Informacji Poufnych bez uprzedniej pisemnej
zgody Strony Ujawniającej

•

•
•

The obligations referred to in Clause 1.2 of this Agreement
do not apply provided and to the extent that the Party
receiving the Confidential Information (the “Receiving
Party”)
•

1.4

1.2 Każda ze Stron zobowiązuje się do
keep the Confidential Information disclosed by the other
Party (the “Disclosing Party”) strictly secret and not use
it for any other purposes than those referred to in the
Preamble regarding the Contractual Subject Matter;

1.3 Zobowiązania, o których mowa w punkcie 1.2 niniejszej
Umowy nie mają zastosowania pod warunkiem i w zakresie, w
jakim Strona Otrzymująca Informacje Poufne („Strona
Otrzymująca”)

uses the Confidential Information exclusively for the
performance and within the scope of the agreement
to be concluded separately with the other Party
regarding the Contractual Subject Matter referred to
in the Preamble and

•

•

passes the Confidential Information exclusively to
those of its employees who need to know the
Confidential Information in connection with the
Contractual Subject Matter. This exception to
Clause 1.2 shall only apply, however, if the
employees are obliged to fulfill the obligations in this
Agreement in the same scope as the Parties; this
shall apply within the framework of legal possibilities
also following the end of the legal relationships
pursuant to which the employee is bound to the
relevant Party.

wykorzystuje Informacje Poufne wyłącznie w celu
wykonania i w zakresie umowy, która zostanie zawarta
odrębnie z drugą Stroną w odniesieniu do Przedmiotu
Umowy, o którym mowa w Preambule oraz
przekazuje Informacje Poufne wyłącznie tym swoim
pracownikom, którzy muszą znać Informacje Poufne w
związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Ten wyjątek od
punktu 1.2 obowiązuje jednak tylko wtedy, gdy
pracownicy zobowiązani są do wypełniania obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy w tym samym
zakresie, co Strony; w ramach możliwości prawnych
obowiązuje to również po ustaniu stosunków prawnych,
na podstawie których pracownik związany jest z daną
Stroną.

The obligations pursuant to Clause 1.2 of this Agreement do
not apply to any Confidential Information,
•

•

which becomes or has become publicly known
without any breach of obligation by the Receiving
Party or any other person entitled to their
knowledge;

1.4 Zobowiązania wynikające z punktu 1.2 niniejszej Umowy nie
mają zastosowania do Informacji Poufnych,

which the Receiving Party receives or has received
from a third party in a legally valid way;
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•
•

które stają się lub stały się publicznie znane bez
naruszenia zobowiązań przez Stronę Otrzymującą lub
jakąkolwiek inną osobę uprawnioną do ich znajomości;
które Strona Otrzymująca otrzymuje lub otrzymała od
strony trzeciej w sposób prawnie wiążący;

•

•

which is known already at the time of the conclusion
of this Confidentiality Agreement to the Receiving
Party independently of the Disclosing Party and
without the use of the Confidential Information. This
exception to the confidentiality obligation shall only
apply if the Receiving Party objects to its
confidentiality obligation immediately on the
disclosure of the Confidential Information by the
Disclosing Party to it;

•

which is to be disclosed to third parties on account
of statutory obligations or an indisputable judicial
decision. This exception to Clause 1.2 shall only
apply, however, if the Party subject to such statutory
disclosure obligation informs the other Party hereof
immediately in writing and employs its best efforts to
limit the disclosure to the statutory minimum
disclosure requirements.
•

1.5

1.6

2.
2.1

2.2

2.3

•
•

•
which was independently developed by employees
of the receiving party who at no time had any contact
with or access to such Confidential Information and
who in no way used or relied on such Confidential
Information.

Each Party undertakes to keep the Confidential Information
secret with at least the same degree of diligence and care
which it employs in its own affairs, in any event, however, with
the diligence and care which is required in the ordinary
course of business.
Regarding the existence of the preconditions set out in the
above Clauses 1.3, 1.4 and 1.5 the Receiving Party shall
have the burden of substantiation and proof.
Documents
Documents and other data carriers which comprise
Confidential Information for the purposes of this Agreement
and which have been disclosed by the Disclosing Party to the
Receiving Parties or which have been made available to the
Receiving Party otherwise are and shall remain the property
of the Disclosing Party and nothing in this Agreement shall
be construed as granting to the Receiving Party any rights by
license or otherwise in any Confidential Information.
Upon termination of the business relationship between the
Parties or upon termination of the contract comprising the
Contractual Subject, the Receiving Party shall return to the
Disclosing Party or destroy any and all copies of Confidential
Information. However, the foregoing shall not be applicable
in regard to any information or documents which are required
to be retained as per statutory retention requirements.
The destruction of electronically-stored Confidential
Information is to be performed through the complete and
irrevocable deletion of the files or the irreparable destruction
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które są znane Stronie Otrzymującej już w momencie
zawarcia niniejszej Umowy o Zachowaniu Poufności
niezależnie od Strony Ujawniającej i bez wykorzystania
Informacji Poufnych. Ten wyjątek od obowiązku
zachowania poufności będzie miał zastosowanie tylko
wtedy, gdy Strona Otrzymująca zakwestionuje swój
obowiązek zachowania poufności natychmiast po
ujawnieniu jej Informacji Poufnych przez Stronę
Ujawniającą;
które muszą być ujawnione osobom trzecim ze względu na
obowiązki ustawowe lub niepodważalne orzeczenie
sądowe.
Ten wyjątek od punktu 1.2 ma jednak zastosowanie
wyłącznie wtedy, gdy strona podlegająca takiemu
ustawowemu obowiązkowi ujawnienia informacji
niezwłocznie poinformuje o tym drugą stronę na piśmie i
dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć ujawnienie
informacji do minimalnych ustawowych wymogów
ujawnienia.
które zostały niezależnie opracowane przez pracowników
Strony Otrzymującej, którzy w żadnym momencie nie mieli
kontaktu lub dostępu do takich Informacji Poufnych i którzy
w żaden sposób nie wykorzystywali ani nie polegali na
takich Informacjach Poufnych.

1.5 Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania Informacji
Poufnych w tajemnicy z co najmniej taką samą starannością i
dbałością, jaką stosuje we własnych sprawach, w każdym jednak
przypadku z taką starannością i dbałością, jaka jest wymagana w
jednej z form stosowanych zwyczajowo w obrocie gospodarczym.
1.6 W odniesieniu do istnienia warunków wstępnych określonych
w powyższych punktach 1.3, 1.4 i 1.5 ciężar uzasadnienia i
dowodu spoczywa na Stronie Otrzymującej.
2. Dokumenty
2.1 Dokumenty i inne nośniki danych, które stanowią Informacje
Poufne dla celów niniejszej Umowy i które zostały ujawnione
przez Stronę Ujawniającą Stronie Otrzymującej lub które zostały
udostępnione Stronie Otrzymującej w inny sposób, są i pozostaną
własnością Strony Ujawniającej i żadne postanowienie niniejszej
Umowy nie może być interpretowane jako przyznanie Stronie
Otrzymującej jakichkolwiek praw w drodze licencji lub w inny
sposób do jakichkolwiek Informacji Poufnych.
2.2
Po ustaniu relacji handlowych pomiędzy Stronami lub po
rozwiązaniu umowy obejmującej Przedmiot Umowy, Strona
Otrzymująca zwróci Stronie Ujawniającej lub zniszczy wszelkie
kopie Informacji Poufnych. Powyższe nie ma jednak
zastosowania w odniesieniu do informacji lub dokumentów, które
muszą być przechowywane zgodnie z ustawowymi wymogami
dotyczącymi przechowywania.

of the data carrier. Notwithstanding the foregoing, this
obligation shall not be applicable in relation to Confidential
Information whose destruction is not technically possible
because it has been stored as a result of the Receiving
Party’s routine automated computer system back-up process
and to which access is not readily possible. Any Confidential
Information retained under this paragraph shall continue to
be held in compliance with the terms hereof.
2.4

At the request of the Disclosing Party, the Receiving Party
shall confirm in writing that it has completely returned and/or
destroyed all Confidential Information in accordance with the
provisions of this Section 2.

3.

Term of the Agreement
This Confidentiality Agreement shall enter into force upon its
signature by both Parties and shall continue in force until 5
years from the Effective Date of this NDA. The confidentiality
obligation shall continue for a period of three years from the
termination of this Confidentiality Agreement.

4.

Penalty
Each Party undertakes to pay to the other Party for each case
of a culpable breach of the confidentiality obligation pursuant
to Clause 1 a penalty in the amount of EUR 10,000. Further
claims remain unaffected.
Each Party is aware that any breach of operational or
business secrets is a criminal offence according to local legal
requirements.

5.

Intellectual Property Rights
Neither this Confidentiality Agreement nor any disclosure of
Confidential Information pursuant to this confidentiality
agreement constitutes any license on copyrights or any other
intellectual property rights of the Disclosing Party or third
parties and does not comprise any warranty to the effect that
the Confidential Information are not in breach of any
copyrights or intellectual property rights of third parties.

6.
6.1

Miscellaneous Provisions
Changes to this Confidentiality Agreement require written
form in order to be valid. This applies also to the change of
this requirement for written form. Ancillary agreements to this
Confidentiality Agreement have not been concluded.

6.2

Any rights under or pursuant to this Confidentiality Agreement
must not be transferred to any third party without the prior
written consent of the other party.

6.3

If any provision of this Confidentiality Agreement is invalid or
unenforceable or should it so become or should there be a
gap in the contract, the validity and enforceability of the other
provisions of this Agreement shall not be affected.

6.4

Delivery of this Agreement shall be legally effective if made
in hard copy, by fax or in electronic form via email in
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2.3
Zniszczenie Informacji Poufnych przechowywanych
elektronicznie powinno nastąpić poprzez całkowite i nieodwołalne
usunięcie plików lub nieodwracalne zniszczenie nośnika danych.
Niezależnie od powyższego, niniejszy obowiązek nie będzie miał
zastosowania w odniesieniu do Informacji Poufnych, których
zniszczenie nie jest technicznie możliwe, ponieważ zostały one
zachowane w wyniku rutynowego procesu automatycznego
tworzenia kopii zapasowych systemu komputerowego Strony
Otrzymującej i do których dostęp nie jest łatwo możliwy. Wszelkie
Informacje Poufne zachowane zgodnie z niniejszym ustępem
będą nadal przechowywane zgodnie z warunkami niniejszego
dokumentu.
2.4
Na wniosek Strony Ujawniającej Strona Otrzymująca
potwierdzi na piśmie, że zwróciła i/lub zniszczyła wszystkie
Informacje Poufne zgodnie z postanowieniami niniejszego
paragrafu 2.
3. Okres obowiązywania Umowy
Niniejsza Umowa o Zachowaniu Poufności wejdzie w życie po jej
podpisaniu przez obie Strony i będzie obowiązywać przez okres 5
lat od Daty Wejścia w Życie niniejszej Umowy o Zachowaniu
Poufności. Zobowiązanie do zachowania poufności będzie
obowiązywać przez okres trzech lat od zakończenia niniejszej
Umowy o Zachowaniu Poufności.
4. Kara
Każda ze stron zobowiązuje się zapłacić drugiej stronie za każdy
przypadek zawinionego naruszenia obowiązku zachowania
poufności zgodnie z punktem 1 karę w wysokości 10.000 EUR.
Pozostałe roszczenia pozostają nienaruszone.
Każda ze Stron jest świadoma, że jakiekolwiek naruszenie
tajemnic operacyjnych lub handlowych stanowi przestępstwo
zgodnie z lokalnymi wymogami prawnymi.
5. Prawa własności intelektualnej
Ani niniejsza Umowa o Zachowaniu Poufności, ani ujawnienie
Informacji Poufnych zgodnie z niniejszą umową o zachowaniu
poufności nie stanowi żadnej licencji na prawa autorskie lub inne
prawa własności intelektualnej Strony Ujawniającej lub osób
trzecich i nie zawiera żadnej gwarancji, że Informacje Poufne nie
naruszają żadnych praw autorskich lub praw własności
intelektualnej osób trzecich.
6. Inne postanowienia
6.1
Zmiany w niniejszej Umowie o Zachowaniu Poufności
wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Dotyczy to
również zmiany tego wymogu w odniesieniu do formy pisemnej.
Umowy dodatkowe do niniejszej Umowy o Zachowaniu Poufności
nie zostały zawarte.
6.2 Wszelkie prawa wynikające z niniejszej Umowy o poufności
nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez uprzedniej
pisemnej zgody drugiej strony.

6.3 Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy o
Zachowaniu Poufności jest nieważne lub niewykonalne, lub jeśli
tak się stanie lub jeśli wystąpi luka w umowie, ważność i
wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy nie
zostanie naruszona.

counterparts. In the event of fax or pdf signatures, such
signatures shall be deemed to constitute original signatures.
6.5

This Confidentiality Agreement is subject to the laws where
the registered seat of Motherson or the Motherson concerned
affiliate, as the case may be, is located.

6.6

Exclusive place of jurisdictions for all disputes arising out of
or in connection with the Confidentiality Agreement is the
competent Commercial Court where the registered seat of
Motherson or the Motherson concerned affiliate, as the case
may be, is located. Motherson is, however, entitled to take
action against Company in any other statutory place of
jurisdiction.

6.4 Zawarcie niniejszej Umowy będzie prawnie skuteczne, jeżeli
zostanie dokonane w formie papierowej, faksem lub w formie
elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej w
odpowiednikach. W przypadku podpisów złożonych faksem lub w
formacie pdf, podpisy te będą traktowane jako podpisy oryginalne.
6.5 Niniejsza Umowa o Zachowaniu Poufności podlega prawu
obowiązującemu w miejscu, w którym znajduje się zarejestrowana
siedziba Motherson lub spółki stowarzyszonej Motherson, w
zależności od przypadku.

Kempele, ……………..

6.6 Wyłącznym sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich
sporów wynikających z Umowy o Zachowaniu Poufności lub z nią
związanych jest sąd gospodarczy właściwy dla siedziby
Motherson lub spółki stowarzyszonej Motherson, w zależności od
przypadku. Spółka Motherson jest jednak uprawniona do podjęcia
działań przeciwko Spółce w każdym innym ustawowym miejscu
jurysdykcji.

PKC Wiring Systems Oy

____________________
_________
___________
Jani Kiljala
President PKC Wiring Systems
Europe & South America

Matti Yli-Olli
Vice President,
Finance PKC Wiring Systems
Europe & South America

Kempele, ……………..
PKC Wiring Systems Oy
____________________

Place:……………………, Date:…………………………..

________
____________

Company

Jani Kiljala
Prezes PKC Wiring Systems
____________________
_________
Europa i Ameryka Południowa

___________
Name: …………….……..
……………………

Name:

Titel: ……………………..
……………………..

Titel:

Miejsce:……………………, Data:…………………………..
Spółka

Annex 1 – List of participating companies

____________________
Imię i nazwisko:…………….…….

Name:

PK Cables do Brasil ltda

Address:

Campo Alegre, State of Santa Catarina, in the
Rodovia SC 301, 4195, Fragoso, Zip Code 89.294000

Name:

PKC Eesti AS

Matti Yli-Olli
Wiceprezes ds.
finansowych PKC Wiring
Systems
Europa i Ameryka Południowa

Tytuł: ……………………..

____________________
Imię i nazwisko:………………
Tytuł: ……………………..

Załącznik 1 – Lista spółek uczestniczących
Nazwa:

PK Cables do Brasil ltda

Adres:

Campo Alegre, stan Santa Catarina, Rodovia SC
301, 4195, Fragoso, Kod pocztowy 89.294-000
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Address:

Lõõtsa 8, 11415 Tallinn, Estonia

Name:

PKC SEGU Systemelektrik GmbH

Address:

Am Eisberg 14, D-36456 Barchfeld, Germany

Name:

PKC Group Lithuania UAB

Address:

J. Janonio g. 4, LT-35101 Panevezys, Lithuania

Name:

PKC Group Poland Sp. z.o.o

Address:

Ul. Radomska 86, 27-200 Starachowice, Poland

Nazwa:

PKC Eesti AS

Adres:

Lõõtsa 8, 11415 Tallinn, Estonia

Nazwa:

PKC SEGU Systemelektrik GmbH

Adres:

Am Eisberg 14, D-36456 Barchfeld, Niemcy

Nazwa:

PKC Group Lithuania UAB

Adres:

J. Janonio g. 4, LT-35101 Panevezys, Litwa

Nazwa:

PKC Group Poland Sp. z.o.o

Name:

OOO AEK

Adres:

Ul. Radomska 86, 27-200 Starachowice, Polska

Address:

Shosse Gornjakov, 34, 186930, Kostomuksha,
Karelia, Russia

Nazwa:

OOO AEK

Name:

PKC Wiring Systems Llc

Adres:

Shosse Gornjakov, 34, 186930, Kostomuksha,
Karelia, Rosja

Address:

Šalinačka bb, 11300 Smederevo, Serbia
Nazwa:

PKC Wiring Systems Llc

Name:

Motherson PKC Harness Systems FZE-LLC

Adres:

Šalinačka bb, 11300 Smederevo, Serbia

Address:

Plot No. 57D, Al Hamra Industrial Zone – FZ
PO Box 54522, Ras Al Khaimah, United Arab
Emirates

Nazwa:

PKC Wiring Systems Llc

Adres:

Šalinačka bb, 11300 Smederevo, Serbia

Nazwa:

Działka nr 57D, strefa przemysłowa Al Hamra – FZ

Adres:

Skr. pocztowa 54522, Ras Al Khaimah, Zjednoczone
Emiraty Arabskie

Name:
Address:
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