REGULAMIN
SIECI ANIOŁÓW BIZNESU
PLATINUM INVESTORS

ul. Wiślana 8, 00-317 Warszawa, Poland  e: info@platinuminvestors.eu w: www.platinuminvestors.eu

§1
DEFINICJE
Inicjatorzy

Fundacja Platinum oraz Platinum Seed Incubator

Platinum Investors, Sieć, Sieć
Aniołów Biznesu

Sieć Aniołów Biznesu Platinum Investors, klub zrzeszający
osoby zainteresowane udziałem w finansowaniu Projektów

Fundacja Platinum, Operator

Fundacja Platinum z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Gdańska
123/2, 85-022 Bydgoszcz. Podmiot zarządzający projektem
sieci Aniołów Biznesu Platinum Investors

Platinum Seed Incubator

Platinum Seed Incubator sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
ul. Broniewskiego 4/42, 87-100 Toruń

Kapitał Inwestycyjny

Kwota kapitału, którą zadeklarował Członek Platinum
Investors, przystępując do klubu

Podmiot Powiązany

Osoba fizyczna lub prawna lub jednostka organizacyjna nie
posiadająca osobowości prawnej uznawana za podmiot
powiązany zgodnie z Międzynarodowym Standardem
Rachunkowości nr 24

Projekt

Przedsięwzięcie o charakterze komercyjnym, dla którego
poszukiwany jest kapitał zgłaszany przez Projektodawcę

Projektodawca

Podmiot zainteresowany pozyskaniem kapitału za
pośrednictwem Platinum Investors dla realizowanych przez
nich Projektów

Regulamin

Niniejszy Regulamin Platinum Investors

Transakcja

Udostępnienie Projektodawcy lub jego Podmiotom
Powiązanym kapitału pod jakimkolwiek tytułem prawnym
przez Członka (lub Podmiot Powiązany) lub pisemne
zobowiązanie Członka (lub Podmiotu Powiązanego) do
przekazania kapitału w późniejszym terminie w celu
sfinansowania Projektu

Deklaracja Uczestnictwa

Deklaracja przystąpienia do Platinum Investors, stanowiąca
Załącznik nr 1 do Regulaminu

Kodeks Dobrych Praktyk

zasady etyczne obowiązujące wszystkich Uczestników PI
Załącznik nr 2 do Regulaminu
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Członek

Członek Platinum Investors

Komitet Inwestycyjny

Cykliczne spotkania Członków, podczas których omawiane są
Projekty i podejmowane decyzje o inwestycjach

§2
CEL POWOŁANIA PLATINUM INVESTORS
1. Inicjatorami Sieci Aniołów Biznesu Platinum Investors są Fundacja Platinum oraz Platinum Seed
Incubator
2. Sieć Aniołów Biznesu Platinum Investors została powołana w celu:
a. stworzenia platformy inwestycyjnej, która:
i. zapewnia zorganizowany i regularny dostęp do innowacyjnych projektów,
ii. umożliwia Członkom dokonywanie wspólnych inwestycji - inwestycje w
syndykatach,
iii. dostarcza nowych możliwości pozyskania kapitału,
b. budowy i rozwoju współpracy pomiędzy inwestorami poprzez:
i. wypracowanie kodeksu etycznego współpracy kapitałowej,
ii. wzajemne wspieranie się inwestorów działających w Polsce i za granicą,
c. łączenia dwóch stron transakcji, Inwestorów poszukujących możliwości zainwestowania
swojego kapitału oraz Pomysłodawców poszukujących funduszy dla sfinansowania
planowanych przedsięwzięć,
d. wymiany profesjonalnej branżowej wiedzy Członków Sieci oraz kontaktów biznesowych
w celu dokonywania skuteczniejszych wyborów inwestycyjnych i zarządzania projektami
inwestycyjnymi.
3. Platinum Investors skupia wyselekcjonowaną liczbę inwestorów, posiadających wieloletnie
doświadczenie w zarządzaniu (stanowiska C-level) największymi przedsiębiorstwami
działającymi w Polsce.
4. Operatorem Platinum Investors jest Fundacja Platinum.
§3
CZŁONKOSTWO W PLATINUM INVESTORS
1. Członkiem Platinum Investors może zostać osoba fizyczna, która deklaruje inwestycje na
poziomie nie mniejszym niż 50 tys. PLN i zadeklaruje możliwość zaangażowania swojego
kapitału w inwestycje w ramach Platinum Investors.
2. Warunkiem uczestnictwa w Platinum Investors jest:
a. złożenie w Fundacji Platinum podpisanej Deklaracji Uczestnictwa (Załącznik Nr 1).
Złożenie Deklaracji Uczestnictwa jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu,
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b. uzyskanie referencji od 2 obecnych Członków Platinum Investors,
c. opłacenie terminowo składki członkowskiej.
3. Osoba, który złożyła Deklarację Uczestnictwa, uzyskuje status Członka z momentem podjęcia
pozytywnej decyzji o przyjęciu do Platinum Investors. Fundacja Platinum pozostawia sobie
prawo decyzji o przyjęciu do Platinum Investors kandydatów nawet po spełnieniu przez nich
wszystkich kryteriów.
4. Członkami Klubu mogą być osoby o nieposzlakowanej opinii oraz o uznanym i długotrwałym
doświadczeniu zawodowym lub biznesowym, w szczególności obecni lub byli właściciele
przedsiębiorstw (które z sukcesem rozwijali lub rozwijają), byli lub obecni członkowie kadry
kierowniczej firm i instytucji finansowych oraz osoby, które aktywnie inwestują w małe i średnie
przedsiębiorstwa dostarczając MSP nie tylko kapitał, ale także doświadczenie, kontakty i
wsparcie menedżerskie (tzw. Aniołowie Biznesu).
5. Decyzja o przyjęciu do Platinum Investors jest przekazywana pisemnie.
6. Podejmując decyzję o przyjęciu do Sieci Inwestora, który złożył Deklarację, Fundacja kieruje się
w szczególności następującymi kryteriami:
a. Świadoma strategia inwestycyjna
b. Pozytywna rekomendacja co najmniej 2 aktywnych Członków Platinum Investors
c. Doświadczenie biznesowe.
7. Klub ma charakter zamknięty i oparty jest na zaufaniu między członkami.
§4
PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW PLATINUM INVESTORS
1. Członkostwo w Platinum Investors jest odpłatne, płatność dokonywana jest raz w roku, pierwsza
w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia do Platinum Investors. Składki za kolejne
okresy Członek klubu jest zobowiązany wnosić w każdą rocznicę otrzymania potwierdzenia
przyjęcia do Platinum Investors.
2. Składki członkowskie pokrywają koszty Fundacji Platinum związane z obsługą Platinum
Investors.
3. Członek Platinum Investors, który opłacił składkę, otrzymuje pakiet członkowski obejmujący:
a. prawo do bezpłatnego uczestnictwa w śniadaniach biznesowych sieci,
b. prawo udziału w posiedzeniach Komitetu Inwestycyjnego, podczas którego omawiane
będą projekty inwestycyjne,
c. 25% zniżki na uczestnictwo w szkoleniach i corocznym zjeździe Sieci,
d. dostęp do informacji nt. projektów inwestycyjnych zgłoszonych do Platinum Investors,
e. bezpłatne uczestnictwo w kwartalnych spotkaniach Sieci,
f. zniżki na usługi mecenasów sieci,
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g. prawo do korzystania ze wsparcia Fundacji Platinum na każdym z etapów inwestycji,
h. prawo kupna udziałów/akcji w spółkach, w które zainwestowali pozostali Członkowie, w
przypadku gdy ci Członkowie decydują się na wyjście z inwestycji (szczegółowo opisane
w §10).
4. Każdy z Członków Platinum Investors ma możliwość zdefiniowania swoich preferencji
inwestycyjnych, w tym:
a. poziomu zaangażowania, zarówno finansowego, jak i operacyjnego,
b. okresu inwestowania,
c. wybranej branży,
d. oczekiwanej stopy zwrotu.
5. Członkowie są zobowiązani do działania zgodnie z Regulaminem, w tym prowadzenia negocjacji
z Projektodawcami wyłącznie za pośrednictwem lub za zgodą Fundacji Platinum.
6. W przypadku, gdy Członek prowadzi negocjacje z Projektodawcą bez wsparcia Fundacji
Platinum, jest on zobowiązany do:
a. informowania Fundacji Platinum o postępach w negocjacjach z Projektodawcami, a w
szczególności o rozpoczęciu procesu negocjacji (w tym podpisaniu NDA), podpisaniu
porozumienia o podstawowych warunkach inwestycji (term sheet), uzgodnieniu istotnych
warunków Transakcji, zakończenia negocjacji i zawarciu Transakcji (umowa
inwestycyjna) lub odstąpienia od rozmów na temat Transakcji,
b. poinformowania Fundacji Platinum o kluczowych parametrach Transakcji obejmujących
strony oraz wartość Transakcji,
c. przekazania do Fundacji Platinum informacji o terminie podpisania wszelkich
dokumentów z Projektodawcą,
7. Zobowiązania, o których mowa w ust. 6 powyżej, dotyczą również Transakcji zrealizowanych
przez Podmiot Powiązany z Członkiem.
8. Członek, który zainwestował w Projekt, powinien zapewnić wsparcie m.in. poprzez przekazanie
swojego know-how w zakresie realizowanego Projektu.
9. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu lub też braku aktywności ze strony Członka przez
okres 6 miesięcy, o której mowa w §4 Regulaminu, Fundacja Platinum ma prawo wykluczyć
Członka z Platinum Investors, o czym poinformuje pisemnie lub elektronicznie.
10. Członkowie zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Dobrych Praktyk (Załącznik Nr 2).
§5
OBOWIĄZKI OPERATORA PLATINUM INVESTORS NA ETAPIE
PRZEDINWESTYCYJNYM
1. Do obowiązków Fundacji na etapie przedinwestycyjnym należą w szczególności:
a. prowadzenie działań promocyjnych w celu pozyskania Projektów,
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b. przygotowanie materiałów dotyczących Projektów, prezentowanych na spotkaniu
Członkom, w tym:
i.

wstępna selekcja i analiza Projektów,

ii.

weryfikacja Projektów pod względem finansowym i innowacji,

iii.

dostarczenie Członkom materiałów dotyczących poszczególnych Projektów,

iv.

organizacja spotkań Komitetu Inwestycyjnego – spotkań Członków, na którym
prezentowane są Projekty,

c. Stworzenie sieci ekspertów, posiadających udokumentowane wysokie kompetencje w
zakresie:
i.

marketingu: wieloletnie zarządzanie siecią sprzedaży, prowadzenie
efektywnych kampanii reklamowych, wieloletnie doświadczenie w PR,

ii.

prawa: ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlowego,

iii.

finansów: wieloletnie zarządzanie kosztem pieniądza, zarządzanie funduszami
PE/VC, realizacji IPO oraz ofert niepublicznych akcji i obligacji włącznie z
plasowaniem emisji i organizacją road show,

iv.

rachunkowości oraz podatków: wieloletnie doświadczenie jako biegły rewident
oraz doradca podatkowy, w tym w zakresie funduszy oraz struktur
własnościowych mających na celu optymalizacje podatkowe,

v.

zasobów ludzkich: zarządzania ludźmi, pozyskiwania menedżerów do spółek, w
jakie będą inwestowali Członkowie.

d. Świadczenie usług nadzoru właścicielskiego na zlecenie Członków, w związku z
inwestycjami, których dokonali w ramach sieci.
2. Fundacja Platinum realizuje powyższe obowiązki samodzielnie lub zlecając ich wykonanie
podmiotom zewnętrznym, przy czym w pierwszej kolejności kieruje zlecenia do Inicjatorów. W
przypadku, gdy Inicjatorzy nie podejmą się realizacji zlecenia, Fundacja Platinum zleca prace
innym podmiotom, w tym zrzeszonym w sieci ekspertów współpracujących z klubem Platinum
Investors. Wynagrodzenie członków sieci ekspertów za prace zlecone przez Fundację Platinum
nie może odbiegać od standardów rynkowych.
3. Fundacja Platinum może świadczyć usługi na rzecz Spółek oraz Członków Platinum Investors na
zasadach preferencyjnych.
§6
POZYSKIWANIE PROJEKTÓW
1. W celu pozyskania Projektów Fundacja Platinum prowadzi następujące działania promocyjne:
a. stronę internetową Platinum Investors http://www.platinuminvestors.eu, na której
prezentuje informacje związane z siecią oraz możliwością pozyskania kapitału przez
Projektodawców,
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b. organizuje i uczestniczy w międzynarodowych wydarzeniach skierowanych do
Projektodawców.
2. Rozliczenie z podmiotami, które rekomendowały Projekty odbywa się wyłącznie w przypadku
zainwestowania przez Członków w dany Projekt.
3. Zgłoszenie Projektów do sieci Platinum Investors odbywa się poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego na platformie internetowej, udostępnionej do tego celu na stronie Platinum
Investors.
4. Opis Projektu poszukującego inwestora powinien zawierać w szczególności informacje
dotyczące:
a. przedmiotu projektu,
b. pomysłodawców oraz przedsiębiorstwa, które prowadzą ,
c. rynku, na którym dany projekt ma być realizowany,
d. prognoz finansowych,
e. wysokości i celu przeznaczenia poszukiwanego kapitału,
f. wielkości udziałów oferowanych potencjalnym inwestorom w zamian za zainwestowany
kapitał.
5. Fundacja Platinum dokonuje wstępnej selekcji projektów na podstawie otrzymanych zgłoszeń i
wypełnionych formularzy przez Pomysłodawców
6. Następnie Fundacja przekazuje Projektodawcom informację, czy ich Projekt został pozytywnie
zweryfikowany i przekazany do dalszego etapu oceny czy też odrzucony.
7. Jeżeli projekt został pozytywnie oceniony i Pomysłodawca jest zainteresowany kontynuacją
rozmów z Członkami Platinum Investors, Fundacja Platinum zawiera z nim umowę NDA a
następnie Pomysłodawca przygotowuje memorandum inwestycyjne.
8. Po zawarciu NDA i dostarczeniu memorandum inwestycyjnego, Fundacja Platinum
przygotowuje dokumentację, która zostanie przedstawiona Członkom (skrócony opis projektu).
Celem przygotowania dokumentacji jest zyskanie jak najdokładniejszego obrazu potencjalnej
inwestycji.
9. Na początku każdego miesiąca Fundacja Platinum przesyła informację do Członków Platinum
Investors nt. wyselekcjonowanych Projektów. W przypadku braku odpowiedzi ze strony
Inwestora przyjmuje się, że nie jest on zainteresowany Projektem. Na podstawie zebranych
informacji od Członków, Fundacja Platinum przekazuje Projektodawcom informację o
zainteresowaniu projektem bądź o braku zainteresowania dalszymi rozmowami.

§7
PRAWA I OBOWIĄZKI PROJEKTODAWCY
1. Projektodawcy zainteresowani pozyskaniem kapitału za pośrednictwem Platinum Investors są
zobowiązani do zawarcia umowy NDA z Fundacją Platinum.
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2. Projektodawca jest zobowiązany do przekazywania prawdziwych i kompletnych informacji nt.
Projektu dla którego zamierza pozyskać kapitał.
3. Szczegółowe prawa i obowiązki Projektodawców określone są w umowie NDA z Projektodawcą.
4. Projektodawcy są zobowiązani do informowania Fundacji Platinum o fakcie podjęcia rozmów z
Członkami oraz o przebiegu negocjacji, a w szczególności o fakcie i dacie zawarcia Transakcji
oraz podpisania wszelkich innych umów.
§8
PROJEKTY I DECYZJIE INWESTYCYJNE
1. Fundacja Platinum organizuje spotkanie Komitetu Inwestycyjnego co najmniej raz na 2 miesiące.
2. Fundacja Platinum przesyła do Członków informację o posiedzeniu Komitetu Inwestycyjnego co
najmniej na 2 tygodnie przed terminem organizacji posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie
Komitetu Inwestycyjnego zawiera m.in.:
a. skrócony opis projektów,
b. agendę posiedzenia wraz z określeniem ram czasowych spotkania.
3. Podczas posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego Projektodawca może zaprezentować swój Projekt
osobiście. W wyniku spotkania Członkowie decydują, czy są zainteresowani kontynuacją
rozmów z Projektodawcą.
4. Członkowie inwestują w przedstawione Projekty indywidualnie lub tworząc syndykaty, w tym
również wspólnie ze spółką Platinum Investors – spółką zależną od Fundacji Platinum.
5. W sytuacji, gdy kilku Członków jest zainteresowanych inwestycją w ten sam Projekt, obejmują
oni wówczas udziały/akcje w spółkach realizujących projekt proporcjonalnie do
zadeklarowanego Kapitału Inwestycyjnego, z tym jednak zastrzeżeniem, że każdy z Członków
ma prawo zastrzeżenia wyłączności dla danej Transakcji. Wyłączność uzyskuje Członek, który
przedstawi najkorzystniejszą ofertę inwestycyjną.
6. Warunki inwestycji zostają spisane w formie umowy inwestycyjnej. Podstawą do wynagrodzenia
Fundacji Platinum za świadczone usługi w związku z zawartą Transakcją jest podpisanie umowy
inwestycyjnej.
§9
WYJŚCIE Z INWESTYCJI
1. O ile postanowienia umowy inwestycyjnej lub inne zobowiązania inwestora będącego Członkiem
nie stanowią inaczej:
a. każdy z Członków ma pełną dowolność momentu wyboru wyjścia z inwestycji,
b. każdy Członek podejmie działania zmierzające do zapewnienia innym Członkom
możliwości skorzystania z praw opisanych poniżej.
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2. Każdy Członek zobowiązany jest poinformować Fundację Platinum o zamiarze wyjścia z
inwestycji.
3. Członek wychodzący z inwestycji zapewni pierwszeństwo w zakupie udziałów/akcji pozostałym
Członkom Platinum Investors, zaangażowanym finansowo w Transakcję.
4. W przypadku braku zainteresowania ofertą ze strony Inwestorów sieci Platinum Investors
Członek ma pełną dowolność sprzedaży udziałów innym, zewnętrznym podmiotom.

§10
ODPOWIEDZIALNOŚĆ FUNDACJI PLATINUM
1. Fundacja Platinum przygotowuje informacje dla Członków z zachowaniem należytej staranności,
jednakże nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i rzetelność informacji przekazywanych
przez Projektodawców, a w szczególności danych dotyczących Projektów, danych zawartych w
memorandach inwestycyjnych oraz zapewnień Członków o ich możliwościach inwestycyjnych.
2. Fundacja Platinum nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane przez
Członków.
3. Fundacja Platinum nie odpowiada za utracone korzyści inwestycyjne jej Członków.

§11
OPŁATY
1. Roczna opłata związana z obsługą Członków wynosi 3.000,00 zł., przy czym w pierwszym
okresie (12 miesięcy) opłata członkowska wynosi 1.500,00 zł.
2. Opłaty z tytułu usług świadczonych przez Fundację Platinum na rzecz Członków, których zakres
wykracza poza pakiet członkowski, są przedmiotem indywidualnych ustaleń.

§12
ZASADY POUFNOŚCI
1. Wszelkie informacje i dokumenty finansowe, handlowe, techniczne, technologiczne,
ekonomiczne, prawne i organizacyjne przekazane Fundacji Platinum przez Pomysłodawcę, który
zgłosił Projekt, są traktowane jako poufne.
2. Szczegóły dotyczące zasad przetwarzania i przekazywania danych poufnych reguluje umowa
NDA podpisywana przez Fundację Platinum z Projektodawcą, a każdy Członek zobowiązuje się
wykorzystywać te informacje zgodnie z treścią NDA.
3. Fundacja Platinum będzie zarządzać bazą danych o Inwestorach oraz Pomysłodawcach będących
uczestnikami projektu Platinum Investors na warunkach przewidzianych w ustawie z dnia 29
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zmianami).
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4. Fundacja ma prawo informować o Transakcjach zawartych przez Projektodawcę z Inwestorami
w swoich materiałach promocyjnych. Zakres tych informacji obejmuje wyłącznie wskazanie
Projektodawcy (lub jego logotypu) oraz daty Transakcji.

§13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
2. Ewentualna nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na ważność
pozostałych jego postanowień.
3. Fundacja Platinum jest uprawniona do ujawnienia informacji o Transakcji, wykorzystując nazwę
i logotyp Projektodawcy na stronie internetowej Platinum Investors, a także w innych materiałach
promocyjnych Sieci. Ujawnienie każdej innej informacji wymaga uprzedniej zgody Członka i
Projektodawcy wyrażonej na piśmie lub elektronicznie.
4. Fundacja Platinum ma prawo do zmiany Regulaminu.
5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie najwcześniej w terminie 14 dni od poinformowania
Członków o nowej treści Regulaminu w drodze korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną.
6. Członkowie Platinum Investors mają prawo nie wyrazić zgody na nową treść Regulaminu. Brak
zgody udzielonej przez Członka jest równoznaczny z wypowiedzeniem jego członkostwa.
7. Fundacja Platinum zobowiązana jest na żądanie Członka do przesłania mu pocztą elektroniczną
aktualnie obowiązującej treści Regulaminu.
8. Naruszenie postanowień Regulaminu Platinum Investors przez Pomysłodawcę lub Członka może
skutkować wykluczeniem z Sieci.
9. Spory powstałe na gruncie stosowania Regulaminu i Umów rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla siedziby Fundacji Platinum.
10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie przepisy prawa polskiego.
11. Ewentualna nieważność któregokolwiek postanowienia Regulaminu nie wpływa na ważność
pozostałych jego postanowień.
12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

Lista załączników do regulaminu:
1. Deklaracja członkowska
2. Kodeks Dobrych Praktyk
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