Umowa przekazania środków pieniężnych na rachunek podmiotu pozyskującego
finansowanie w związku ze złożonym zapisem inwestycyjnym
zawarta między:
1. Inwestorem, oznaczonym w treści formularza zapisu wypełnionego przez Inwestora w trakcie
procesu zapisywania się na udziały/akcje i opłacania zapisu, dla Spółki zwracającej się o
finansowanie, którego dotyczy proces zapisywania się na udziały/akcje i opłacania zapisu,
zgodnie z regulacjami serwisu internetowego Emerging Europe Marketplace (Proces),
2. Spółką pozyskującą finansowanie (Spółką), w ramach zindywidualizowanego procesu, którego
integralną i nierozłączną częścią jest między innymi formularz zapisu identyfikujący inwestora
oraz składniki Procesu identyfikujące jednoznacznie Spółkę, reprezentowaną przez ……
Par. 1.
1. Na podstawie niniejszej umowy, której integralną częścią są warunki udziału Inwestora w
Procesie, i po spełnieniu warunków, od których zależy powstanie roszczenia względem
Spółki finansującej się w ramach Procesu, o wydanie udziałów/akcji w podwyższanym
kapitale zakładowym w ramach Procesu, Inwestor dokonuje przelewu środków
finansujących zgodnie ze złożonym zapisem inwestycyjnym, na rachunek
zastrzeżony/powierniczy prowadzony dla Spółki w banku PKO BANK POLSKI, przy czym
rozliczenie transakcji odbywa się za pośrednictwem Krajowej Izby Rozliczeniowej SA.
2. Inwestor potwierdza swoją wiedzę i rozumienie tego, że w przypadku wpływu środków
pieniężnych, o których mowa w ust. 1, tak na rachunek zastrzeżony, jak i na rachunek
powierniczy, środki pozostaną na tym rachunku do chwili stwierdzenia, że spełnione są
wszystkie warunki, od których zależy ukonstytuowanie się udziałów/akcji w
podwyższanym w ramach Procesu kapitale zakładowym Spółki, co oznacza że Spółka
uzyska możność dysponowania tymi środkami po ich zwolnieniu w wyniku informacji
przekazanej bankowi PKO BANK POLSKI, który podejmie czynność nadania Spółce pełnych
uprawnień do rachunku bankowego. W przeciwnym przypadku środki zostaną zwrócone
inwestorowi. W przypadku posłużenia się w ramach Procesu konstrukcja rachunku
powierniczego, Inwestor otrzyma dodatkową ochronę wynikającą z art. 59 ustawy Prawo
Bankowe.
3. W przypadku posłużenia się w ramach Procesu rachunkiem powierniczym Spółki, umowę
niniejszą uważa się za umowę powierniczą, na mocy której powierzający (Inwestor)
powierza środki pieniężne (czynność powiernicza) powiernikowi (Spółce), upoważniając
Operatora jako podmiot w rozumieniu regulaminu serwisu internetowego Emerging
Europe Marketplace, dostępnego pod adresem internetowym www.eemarketplace.com
(Operator), do składania określonych oświadczeń wiedzy wobec Banku (kontrola
techniczna), zgodnie z postanowieniami umowy o prowadzenie rachunku powierniczego
między bankiem PKO BANK POLSKI, Spółką i Operatorem.
1. W przypadku posłużenia się w ramach Procesu rachunkiem zastrzeżonym Spółki, umowę
niniejszą uważa się za umowę, na mocy której środki pieniężne zostały przekazane na
rachunek Spółki z zastrzeżeniem, że Spółka może uzyskać pełne prawo dysponowania nimi
po spełnieniu warunków, o których mowa w ust. 1. zd. pierwsze, a czynności
zastrzegającego będące oświadczeniami wiedzy (kontrola techniczna) wykonuje Operator,
zgodnie z warunkami umowy o prowadzenie rachunku zastrzeżonego między bankiem
PKO BANK POLSKI, Spółka i Operatorem.

Par. 2.
2. We wszystkich kwestiach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się
postanowienia regulaminu serwisu internetowego Emerging Europe Marketplace,
dostępnego pod adresem internetowym www.eemarkeptlace.com.
Par. 3.
1. Umowa niniejsza zawarta jest w formie dokumentowej, przy wykorzystaniu
elektronicznych narzędzi i nośników informacji.
2. Umowa niniejsza została wygenerowana w systemie informatycznym, w trakcie procesu
zapisywania się na udziały i opłacania zapisów w danym Procesie. Umowa poprzez
identyfikatory i rozwiązania regulacyjno-techniczne będące składnikami Procesu
jednoznacznie i indywidualnie identyfikuje Proces, podmiot pozyskujący finansowanie oraz
Inwestora. Niniejsza umowa ma zastosowanie wyłącznie do tak zidentyfikowanych i
oznaczonych podmiotów w ramach jednego, zindywidualizowanego i niepowtarzalnego
Procesu.
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