ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΔΥΝΗΤΙΚΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ
Η φόρμα αυτή παρέχει τον Οδηγό για την κατ’ ιδίαν συζήτηση της επιχείρησης που αναζητά κεφάλαια, με τον δυνητικό επενδυτή. Η συμπλήρωσή της γίνεται βάσει όσων θεωρεί ο δυνητικός επιχειρηματίας
απαραίτητα για την μετέπειτα καθοδήγησή του.

Αξίες που Διατίθενται (πχ. μετοχές) (αριθμός
ή ποσοστό):
Κεφάλαιο Επένδυσης:
Επενδυτής (-ές) (ονόματα εταιριών ή φυσικών
προσώπων):
Βασικός Επενδυτής (όνομα εταιρίας ή
φυσικού προσώπου):
Υπάρχον Μέτοχοι (ονόματα εταιριών ή φυσικών
προσώπων):
Τιμή Διάθεσης Μετοχών:
ΕΚΔΟΣΗ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

Τα μέρη συμφωνούν ότι η εταιρία μετά την επένδυση θα εκδόσει εγγυητικές στους υπάρχοντες και στους μελλοντικούς βασικούς υπαλλήλους, οι
οποίες θα ανέρχονται στο ………….% των συνολικών μετοχών της εταιρίας.
Σε περίπτωση ρευστοποίησης, συγχώνευσης ή εξαγοράς, ή οποιασδήποτε άλλης περίπτωσης όπου ο έλεγχος της εταιρίας θα μεταβιβαστεί σε τρίτο,

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
οι μέτοχοι για κάθε μετοχή που κατέχουν θα λάβουν: α) Την αρχική Τιμή Διάθεσης Μετοχών ή β) Το ποσό που θα λάμβαναν αν όλοι οι μέτοχοι
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λάβουν το αναλογούν μερίδιο. Οι εναπομείνασες μετοχές θα διανεμηθούν αναλογικά στους μετόχους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Ο Βασικός Επενδυτής θα λάμβανει πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των μηνιαίων αναφορών βασικών επιχειρηματικών μετρήσεων
και περίληψη της οικονομικής κατάστασης της Εταιρείας. Οι άλλοι επενδυτές θα λάβουν τριμηνιαία χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Οι Επενδυτές θα έχουν το δικαίωμα, αλλά όχι την υποχρέωση, να συμμετέχουν σε μεταγενέστερες εκδόσεις οποιωνδήποτε μετοχικών κινητών αξιών
κατ 'αναλογία.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από ………μέλη. Ο/Οι ιδρυτής/-ές έχει/-ουν το δικαίωμα να εκλέγει/-ουν ………..μέλη διοικητικού συμβουλίου, ο
Βασικός Επενδυτής ………..μέλη και οι υπόλοιποι επενδυτές ….…..μέλη.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
ΜΕΤΟΧΩΝ

Η μεταβίβαση των μετοχών της εταιρίας μεταξύ των μετόχων, εναπόκειται στο right of first refusal των υπολοίπων μετόχων. Η ανάλογη ρήτρα θα
περιλαμβάνεται στο Καταστατικό της εταιρίας.
Στην περίπτωση κατά την οποία οι μέτοχοι που κατέχουν περισσότερο από το ………..% των μετοχών της εταιρίας δεχθούν να μεταβιβάσουν τις
μετοχές τους σε τρίτο μέρος, οι υπόλοιποι μέτοχοι δέχονται να πουλήσουν ή να μεταβιβάσουν τις μετοχές τους στο ίδιο μέρος με τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις.
Οι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε πώληση ή και μεταβίβαση μετοχών, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσιες που
τέθηκαν στον μέτοχο που διατύπωσε τη προσφορά πώλησης.

ΔΕΣΜΕΥΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Κάθε ένας από τους ιδρυτές αλλά και από τους μετόχους, υποχρεούται να υπογράψει δέσμευση nan-competition και non-solicitation, η οποία θα έχει
ισχύ έως ένα έτος από την ημερομηνία που αποχωρεί από μέτοχος της Εταιρείας.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Οι ιδρυτές και οι υφιστάμενοι μέτοχοι αναθέτουν στην Εταιρεία όλα τα σχετικά πνευματικά δικαιώματα.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Κάθε ιδρυτής παρέχει εγγυήσεις ξεχωριστά -και όχι συνολικά- σε κάθε επενδυτή για τον τίτλο, την πνευματική ιδιοκτησία και την πλήρη
πληροφόρηση.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Το παρόν έγγραφο και τα περιεχόμενά του παρέχονται εμπιστευτικά στους ιδρυτές, οι οποίοι μπορούν να τα διαθέσουν στους εκπροσώπους τους και
στο νομικό και χρηματοοικονομικό τμήμα.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ο/Οι ιδρυτής/-ές, δεσμεύεται/-ονται να μην δεχθεί/-ούν οποιαδήποτε άλλη προσφορά συνεργασίας, πριν το πέρας της ως κάτωθι ημερομηνίας.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΣΧΥΣ

Ο παρόν οδηγός έχει ισχύ έως την ……………….ημέρα, του μηνός…………………………………………, του έτους…………………… .

Ο παρόν οδηγός δεν δεσμεύει νομικά τους συμμετέχοντες που αναφέρονται σε αυτό. Η μόνη νομική δέσμευση στην οποία υπόκεινατι οι αναφερόμενοι συμμετέχοντες, αφορά τις παραγράφους που
αναφέρονται σε θέματα Εμπιστευτικότητας και Αποκλειστικότητας.

