Misja Taxus Fund S.A. - być najbardziej innowacyjnym Funduszem Venture Capital na świecie.

Umowa gwarancji zysku 200% w 1,5 roku dla akcji serii A03 Taxus Fund S.A.
zawarta w ………………………….................….. w dniu …………….. 2016 r. pomiędzy:
Taxus Fund S.A. z siedzibą przy ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa. Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000325419, NIP 7272697415, REGON 100340394., reprezentowaną przez Krzysztofa Bzymka – Prezesa
Zarządu zwaną dalej Emitentem
a,
1.

Imię i nazwisko lub nazwa (firma) osoby prawnej: ______________________________________________

2.

Miejsce zamieszkania / Siedziba: ____________________________________________________________

3.

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż zamieszkania): __________________________________________
telefon kontaktowy: _____________________________________________________________________
adres poczty elektronicznej: _______________________________________________________________

4.

PESEL / REGON lub inny numer identyfikacyjny: ________________________________________________

5.

Nr dowodu osobistego / paszportu: __________________________________________________________

6.

Dane osoby fizycznej działającej w imieniu osoby prawnej / dane pełnomocnika działającego w imieniu
osoby fizycznej (pkt 1-5 niniejszego formularza): _______________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7.

Status dewizowy :  Rezydent
*

 Nierezydent

* właściwe pole odznaczyć X
Uwaga!: Puste miejsca prosimy wypełniać czytelnie, drukowanymi literami.
zwanym/ą dalej Akcjonariuszem.
Strony zawierają Umowę o następującej treści:

1.

2.
3.

§1
Aby uzyskać gwarancję zysku 200% w 1,5 roku dla akcji serii A03 Taxus Fund S.A. Akcjonariusz
zobowiązuje się, iż w okresie 18 miesięcy od daty prawidłowego objęcia akcji serii A03 Taxus Fund S.A.,
nie będzie zastawiać, zbywać, sprzedawać lub przenosić własności na rzecz jakiegokolwiek
podmiotu/osoby, jak również nie będzie zobowiązywać się do dokonania takich czynności,
co do całości lub części objętych przedmiotową umową Lock-up akcji serii A03.
Powyższe ograniczenie w rozporządzaniu akcjami obejmuje …………………………………………………………...…
(słownie: …………………………………………………...............................) akcji na okaziciela serii A03 Emitenta.
Akcjonariusz może sprzedać akcje serii A03 Taxus Fund S.A. w każdej chwili bez konsekwencji
jednocześnie rezygnując z gwarancji zysku 200% w 1,5 roku.

Taxus Fund S.A. z siedzibą przy ul. Kolady 3, 02-691 Warszawa.
Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000325419, NIP 7272697415, REGON 100340394.
Kapitał zakładowy 213.096.348,20 PLN wniesiony w całości.
www.taxusfund.pl , e–mail: info@taxusfund.pl

§2
Ograniczenie rozporządzania akcjami nie dotyczy akcji nabytych w ramach obrotu na rynku NewConnect
lub akcji nabytych na innych platformach obrotu.
§3
1. Akcjonariusz, który spełnia wszystkie poniższe warunki:
- prawidłowo dokonał objęcia akcji serii A03 Taxus Fund S.A.;
- zrealizował przedmiotową umowę;
- przedstawi wydruk z transakcji z rachunku maklerskiego lub zaświadczenie depozytowe;
ma prawo żądać od Emitenta realizacji gwarancji 200% zysku w 1,5 roku, jeżeli w okresie 6 miesięcy
między 12, a 18 miesiącem od daty objęcia akcji serii A03 Taxus Fund S.A. średni kurs zamknięcia sesji
giełdowej akcji Taxus Fund S.A. wyniesie mniej niż 30 groszy.
2.

Przebieg procesu realizacji gwarancji:
Taxus Fund S.A. lub podmiot wskazany sprzeda Akcjonariuszowi za łączną cenę 1 zł pakiet akcji Taxus
Fund S.A. (tak że: różnica między kwotą 30 groszy za akcje, a średnią z 6 miesięcy kursu zamknięcia
sesji giełdowej akcji Taxus Fund S.A. liczoną w okresie między 12, a 18 miesiącem od daty zawarcia
przedmiotowej umowy zostanie rozliczona w formie sprzedaży akcji [pakiet za 1 zł] gdzie wartość
poszczególnej akcji liczona będzie jako średnia z 6 miesięcy kursu zamknięcia sesji giełdowej akcji
Taxus Fund S.A. liczona w okresie między 12, a 18 miesiącem od daty zawarcia przedmiotowej
umowy) co stanowić będzie realizacje gwarancji zysku 200% w 1,5 roku. Zgodnie z poniższym
przykładem.
Przykład: Akcjonariusz obejmuje akcje nowej emisji serii A03 Taxus Fund S.A. za 100 tysięcy złotych
po 10 groszy, średni kurs zamknięcia sesji giełdowej (dla akcji Taxus Fund S.A.) z okresu 6 miesięcy
w czasie między 12, a 18 miesiącem od daty zawarcia przedmiotowej umowy wynosi 25 groszy,
różnica między gwarantowanym kursem 30 groszy, a wyliczoną średnią wynosi 5 groszy, wówczas
Taxus Fund S.A. lub podmiot wskazany sprzeda dodatkowo Akcjonariuszowi za 1 zł - 200 000 akcji
Taxus Fund S.A.

3.

4.

Obieg dokumentów związanych z realizacją gwarancji zysku 200% w 1,5 roku:
Należy wysłać przesyłką poleconą na adres Taxus Fund S.A. wniosek o realizacje gwarancji w ciągu
trwania dziewiętnastego miesiąca od daty podpisania przedmiotowej umowy z wydrukiem z rachunku
maklerskiego lub zaświadczeniem depozytowym o wykonaniu umowy.
W ramach realizacji swojego zobowiązania Taxus Fund S.A. ma prawo wskazać Akcjonariusza,
który dysponuje odpowiednim zasobem akcji Emitenta i w jego imieniu zrealizuje umowę gwarancji
zysku 200% w 1,5 roku.

§4
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

……………………………………
Taxus Fund S.A.

……………………………………
Akcjonariusz

2

