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PPaaggee  11  ooff  ((22))  

  
NNaattiioonnaall  IInnvveessttmmeenntt  RReeaallttyy  iinn  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  tthhee  ppoossssiibbllee  ssaallee    aanndd  oorr  lleeaassee  oorr  aassssiiggnnmmeenntt  ooff  
tthhee  RReeaall  EEssttaattee  aanndd//oorr  BBuussiinneessss  ddiisscclloosseedd,,  wwiillll  bbee  ffuurrnniisshheedd  wwiitthh  pprroopprriieettaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  wwhhiicchh  
mmaayy  iinncclluuddee  tthhee  ffiinnaanncciiaall  ccoonnddiittiioonn,,  ooppeerraattiioonnss,,  aanndd  pprroossppeeccttss  ffoorr  ffuuttuurree  ggrrootthh  hh..    to the 
undersigned Buyer/Tenant and any of It’s Brokers, Agents, Employees, affiliates or assigns as the 
Buyer/Tenant Representative or as company, individual, his/hers/its partners, assigns, subsidiaries, 
entities, agents, brokers, employees, representatives, and any individual and/or entity affiliated 
with said parties, hereinafter collectively referred to as “Buyer or Tenant”. 
  
IInn  ccoonnssiiddeerraattiioonn  ffoorr  NNaattiioonnaall  IInnvveessttmmeenntt  RReeaallttyy  bbeeiinngg  pprroovviiddeedd  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  
RReeaall  EEssttaattee  aanndd//oorr  BBuussiinneessss  nnaammeedd  bbeellooww,,  II  hheerreebbyy  aa  ggrreeee  aass  ffoolllloowwss::  
  
11..  NNoott  ttoo  rreevveeaall  ttoo  aannyyoonnee,,  eexxcceepptt  iimmmmeeddiiaattee  aaddvviissoorrss  aanndd  ffiidduucciiaarriieess,,  tthhaatt  tthhee  RReeaall  EEssttaattee  

aanndd//oorr  BBuussiinneessss  ddiisscclloosseedd  bbyy  NNaattiioonnaall  IInnvveessttmmeenntt  RReeaallttyy  mmaayy  bbee  ffoorr  ssaallee,,  aanndd  ttoo  aasskk  
iimmmmeeddiiaattee  aaddvviissoorrss  aanndd  ffiidduucciiaarriieess  ttoo  rreessppeecctt  tthhiiss  NNoonn--DDiisscclloossuurree  aanndd  CCoonnffiiddeennttiiaalliittyy  
AAggrreeeemmeenntt..  

  
22..  AAllll  pprroopprriieettaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  ((FFiinnaanncciiaall  SSttaatteemmeennttss,,  LLeeaasseess,,  eettcc..))  ffuurrnniisshheedd  wwiillll  bbee  ddeeeemmeedd  

ccoonnffiiddeennttiiaall..  
  
33..  TToo  eevvaalluuaattee  aallll  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthhiinn  aa  rreeaassoonnaabbllee  ttiimmee  ppeerriioodd..    IIff  II  ddeecciiddee  nnoott  ttoo  ppuurrssuuee  tthhee  

pprrooppoosseedd  ttrraannssaaccttiioonn,,  II  wwiillll  pprroommppttllyy  aaddvviissee  NNaattiioonnaall  IInnvveessttmmeenntt  RReeaallttyy  ooff  tthhiiss  ffaacctt  aanndd  rreettuurrnn  
aallll  pprroopprriieettaarryy  iinnffoorrmmaattiioonn  wwiitthhoouutt  rreettaaiinniinngg  ccooppiieess  oorr  eexxttrraaccttss  tthheerreeooff..  

  
44..  NNoott  ttoo  ccoonnttaacctt  tthhee  RReeaall  EEssttaattee  aanndd//oorr  BBuussiinneessss  oowwnneerr,,  tteennaannttss,,  eemmppllooyyeeeess,,  ssuupppplliieerrss,,  

ccoommppeettiittoorrss,,  aattttoorrnneeyy,,  aaccccoouunnttaanntt,,  oorr  ccuussttoommeerrss  eexxcceepptt  tthhrroouugghh  NNaattiioonnaall  IInnvveessttmmeenntt  RReeaallttyy,,  
wwhhoo  II  hheerreebbyy  aacckknnoowwlleeddggee  ttoo  bbee  tthhee  aaggeennccyy  pprroovviiddiinngg  ccoonnttaacctt..  

  
55..  TThhaatt,,  uunnttiill  ppeerrmmiissssiioonn  iiss  ssppeecciiffiiccaallllyy  ggrraanntteedd  bbyy  NNaattiioonnaall  IInnvveessttmmeenntt  RReeaallttyy,,  aallll  

ccoommmmuunniiccaattiioonnss  bbeettwweeeenn  BBUUYYEERR  aanndd  SSEELLLLEERR  wwiillll  bbee  hhaannddlleedd  tthhrroouugghh  NNaattiioonnaall  
IInnvveessttmmeenntt  RReeaallttyy..  

  
66..  NNoott  ttoo  cciirrccuummvveenntt  BBrrookkeerr  iinn  aannyy  ffoorrmm  oorr  mmaannnneerr  wwiitthh  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  PPrrooppeerrttiieess..  

CCiirrccuummvveennttiioonn  sshhaallll  iinncclluuddee  bbuutt  sshhaallll  nnoott  bbee  lliimmiitteedd  ttoo  ppuurrcchhaassiinngg,,  sseelllliinngg,,  lleeaassiinngg,,  
ooppttiioonniinngg,,  eenntteerriinngg  iinnttoo  jjooiinntt  vveennttuurree  oorr  ppuurrcchhaassee  ooff  eeqquuiittyy  ppoossiittiioonn  ooff  rreeaall  eessttaattee  oorr  iittss  
ccoonnttrroolllliinngg  eennttiittyy  bbeeiinngg  pprreesseenntteedd  ttoo  BBuuyyeerr  bbyy  BBrrookkeerr  wwhheetthheerr  ddiirreeccttllyy  oorr  iinnddiirreeccttllyy..    WWiitthh  
rreeggaarrdd  ttoo  ppoossssiibbllee  ddaammaaggeess  aarriissiinngg  oouutt  ooff  vviioollaattiioonn  aanndd//oorr  tthhrreeaatteenneedd  vviioollaattiioonn  ooff  tthhee  
tteerrmmss  ooff  tthhiiss  aaggrreeeemmeenntt  aanndd  tthhee  pp  
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PPaaggee  22  ooff  ((22))  

ppoossssiibbllee  rreemmeeddiieess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  BBrrookkeerr,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  rreemmeeddiieess  aavvaaiillaabbllee  ttoo  BBrrookkeerr  uunnddeerr  
tthhee  llaaww  oorr  iinn  eeqquuiittyy,,  tthhee  ppaarrttiieess  ffuurrtthheerr  aaggrreeee  aass  ffoolllloowwss::  

((aa)) BBrrookkeerr  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  tteemmppoorraarryy  aanndd//oorr  ppeerrmmaanneenntt  iinnjjuunnccttiivvee  rreelliieeff  aanndd  ssppeecciiffiicc
ppeerrffoorrmmaannccee  wwiitthhoouutt  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  pprroovviinngg  aaccttuuaall  ddaammaaggeess;;  ((bb))  iiff  tthheerree  iiss  aa  bbrreeaacchh  ooff
aannyy  ooff  tthhee  ccoovveennaannttss  bbyy  BBuuyyeerr,,  BBrrookkeerr  sshhaallll  rreeccoovveerr  ffrroomm  BBuuyyeerr  tthhee  ggeenneerraall  ddaammaaggeess,,  tthhee
ccoonnsseeqquueennttiiaall  ddaammaaggeess,,  aa  1100%%  ppaayymmeenntt  bbaasseedd  oonn  tthhee  ggrroossss  ccoonnttrraacctt  pprriiccee,,  aanndd  aallll  ccoouurrtt
ccoossttss  aanndd  rreeaassoonnaabbllee  aattttoorrnneeyyss’’  ffeeeess  iinnccuurrrreedd  bbyy  BBrrookkeerr  aatt  bbootthh  tthhee  ttrriiaall  aanndd  aappppeellllaattee  lleevveell;;
((cc)) BBrrookkeerr  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  aa  lliieenn  aaggaaiinnsstt  tthhee  PPrrooppeerrttiieess  iiff  ppuurrcchhaasseedd  bbyy  BBuuyyeerr  oorr  aa  rreellaatteedd
eennttiittyy  aanndd//oorr  tthhee  ssaalleess  IInniittiiaallss  pprroocceeeeddss  ffrroomm  tthhee  ppuurrcchhaassee  ooff  tthhee  PPrrooppeerrttiieess;;  ssaaiidd  lliieenn  ttoo  bbee
rreelleeaasseedd  uuppoonn  tthhee  ppaayymmeenntt  ooff  aallll  mmoonniieess  oowweedd  ttoo  BBrrookkeerr  aass  aa  rreessuulltt  ooff  aa  bbrreeaacchh  ooff  tthhiiss
aaggrreeeemmeenntt..

77  TToo  tthhee  uunnddeerrssttaannddiinngg  tthhaatt,,  aalltthhoouugghh  cceerrttaaiinn  iinnffoorrmmaattiioonn  hhaass  bbeeeenn  iinncclluuddeedd  wwhhiicchh  II  ccoonnssiiddeerr  
ttoo  bbee  rreelleevvaanntt,,  NNaattiioonnaall  IInnvveessttmmeenntt  RReeaallttyy  mmaakkeess  nnoo  rreepprreesseennttaattiioonn  oorr  wwaarrrraannttyy  ((iimmpplliieedd  oorr  
eexxpprreesssseedd))  aass  ttoo  iittss  aaccccuurraaccyy  oorr  ccoommpplleetteenneessss..    II  aaggrreeee  ttoo  ppeerrffoorrmm  dduuee  ddiilliiggeennccee  ttoo  mmyy  oowwnn  
ssaattiissffaaccttiioonn..  

RREEAALL  EESSTTAATTEE  AANNDD//OORR  BBUUSSIINNEESSSS  DDIISSCCLLOOSSEEDD::  
Multiple Restaurants (Indian and Mexican Concepts) in the Columbus Ohio Area 
OOtthheerr  Restaurant  LLooccaattiioonnss    aanndd//oorr  BBuussiinneesssseess    ddiisscclloosseedd  ttoo  BBuuyyeerr  bbyy  NNaattiioonnaall  
IInnvveessttmmeenntt  RReeaallttyy,,  LLLLCC  

  AAGGRREEEEDD  TTOO  AANNDD  AACCCCEEPPTTEEDD  TTHHIISS  ________  ddaayy  ooff  ____________________________,,  2200______..  

BByy  BBuuyyeerr//TTeennaanntt::__    ______________________  
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