UMOWA O UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
„10 na 10 – komunikuj się skutecznie”
zawarta we Wrocławiu, w dniu ………………….. roku pomiędzy:
1. Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych z siedzibą we Wrocławiu przy
ul. Długopolskiej 22, 50-560 Wrocław, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym
prowadzonym przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu, VI Wydział
Gospodarczy – KRS pod numerem 25801, reprezentowanym przez Pana Jarosława Dominiaka
- Prezesa Zarządu, zwanym dalej „Stowarzyszeniem” lub „SII”, a:
2. ……………….., zwaną dalej „Spółką”
(Stowarzyszenie i Spółka zwane są dalej łącznie „Stronami”, a każda ze Stron osobno „Stroną”)
PREAMBUŁA
ZWAŻYWSZY, ŻE:
1. Stowarzyszenie organizuje program pod nazwą „10 na 10 – komunikuj się skutecznie”,
którego celem jest kreowanie i promowanie najwyższych standardów w obszarze
komunikacji pomiędzy spółkami giełdowymi, notowanymi na rynku regulowanym
prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) lub w
alternatywnym systemie obrotu (NewConnect) organizowanym przez GPW, a inwestorami
oraz wypracowanie najlepszych rozwiązań praktycznych z zakresu relacji inwestorskich,
obejmujących kontakty takich spółek z inwestorami indywidualnymi („Program”);
2. Stowarzyszenie wystosowało do Spółki zaproszenie do wzięcia udziału w Programie;
3. Spółka zamierza wziąć udział w Programie organizowanym przez Stowarzyszenie;
4. Celem uregulowania zasad uczestnictwa Spółki w Programie Strony postanowiły zawrzeć
niniejszą Umowę.
STRONY POSTANOWIŁY, CO NASTĘPUJE:
§1.
Przystąpienie Spółki do Programu
Spółka niniejszym oświadcza, że przystępuje do organizowanego przez Stowarzyszenie Programu na
zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie, a w szczególności w zakresie
określonym w § 1 ust. 1-4 Regulaminu, a Stowarzyszenie powyższe oświadczenie przyjmuje.
§2.
Realizacja Umowy
1. Strony są zobowiązane do realizacji niniejszej umowy na zasadach w niej określonych oraz
w Regulaminie Uczestnictwa w Programie „10na10 – komunikuj się skutecznie”
(„Regulamin”). Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Programu (www.10na10.pl)
oraz stanowi, wraz z ewentualnymi zmianami Regulaminu dokonanymi zgodnie z brzmieniem
§ 11 Regulaminu, integralną część Umowy.

2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i obowiązują zgodnie z zapisami § 12 Regulaminu i do
swej ważności nie wymagają zmiany niniejszej Umowy.
3. Celem umożliwienia Stowarzyszeniu realizacji na rzecz Spółki zobowiązań o których mowa
w § 2 ust. 1 i 2 powyżej, Spółka zobowiązuje się współpracować ze Stowarzyszeniem na
zasadach wyrażonych w niniejszej umowie oraz w Regulaminie.
4. Stowarzyszenie zobowiązuje się na bieżąco informować Spółkę o przebiegu spraw
powierzonych do prowadzenia w związku z realizacją niniejszej Umowy i Regulaminu.
§3.
Zasady wynagradzania
1. Udział w programie jest dla Spółki bezpłatny
§ 4.
Oświadczenia i zapewnienia Spółki
Spółka niniejszym oświadcza i zapewnia wobec Stowarzyszenia, co następuje:
1) Spółka została utworzona i działa zgodnie z prawem polskim;
2) wszystkie zgody, zezwolenia lub zatwierdzenia wymagane korporacyjnymi dokumentami
Spółki do podpisania i wykonania niniejszej Umowy zostały udzielone;
3) podpisanie i wykonanie niniejszej Umowy przez Spółkę nie wymaga uzyskania żadnych zgód
ani zezwoleń organów administracji publicznej;
4) podpisanie i wykonanie niniejszej Umowy nie spowoduje niemożliwości wykonania
jakiejkolwiek innej umowy, której Spółka jest stroną, ani nie naruszy żadnej decyzji
administracyjnej ani orzeczenia sądowego, którymi Spółka jest związana;
5) Spółka nie jest w stanie likwidacji, upadłości lub postępowania naprawczego;
6) wszystkie informacje i dokumenty przedstawione przez Spółkę Stowarzyszeniu w celu
wykonania niniejszej Umowy będą rzetelne i prawdziwe.
§ 5.
Odpowiedzialność
1. Każda ze Stron niniejszym zobowiązuje się do naprawienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa oraz z uwzględnieniem postanowień niniejszej Umowy, wszelkich szkód, jakie
którakolwiek z pozostałych Stron może ponieść wskutek niewykonania lub nienależytego
wykonania któregokolwiek z zobowiązań danej Strony wynikających z niniejszej Umowy lub z nią
związanych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania jest następstwem
okoliczności, za które dana Strona odpowiedzialności nie ponosi.
2. Stowarzyszenie odpowiada wobec Spółki za niezachowanie należytej staranności właściwej dla
działań na rynku kapitałowym w wykonaniu zobowiązań określonych niniejszą Umową.
3. Stowarzyszenie nie ponosi wobec Spółki odpowiedzialności za jakiekolwiek niepełne lub
nieprawidłowe wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy związane z udzieleniem
Stowarzyszeniu przez Spółkę błędnej lub niepełnej informacji lub nie udzielania informacji
wymaganej przez Stowarzyszenie, jeżeli informacja ta była w posiadaniu Spółki.
§ 6.
Cesja
Żadna ze Stron nie ma prawa przenieść całości ani żadnej części swoich praw lub obowiązków
wynikających z niniejszej Umowy na jakąkolwiek osobę trzecią bez wcześniejszej pisemnej zgody
drugiej Strony.
§ 7.

Klauzula Salwatoryjna
1.

2.

Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za ważne i wiążące. Jeżeli jednak jakiekolwiek
postanowienie Umowy okaże się lub stanie się nieważne albo niewykonalne, pozostaje to bez
wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy, chyba że bez tych postanowień Strony
Umowy by nie zawarły, a nie jest możliwa zmiana lub uzupełnienie Umowy w sposób określony w
ust. 2 poniżej.
W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaże się lub stanie nieważne albo
niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy
w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar Stron wyrażony w postanowieniu, które uznane
zostało za nieważne albo niewykonalne.
§ 8.
Zobowiązanie do Zachowania Poufności

1. W poszanowaniu zasad tajemnicy handlowej i dobrych obyczajów, Strony zobowiązują się nie
ujawniać osobom trzecim treści informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej Umowy.
Zwolnienie z powyższego obowiązku może być dokonane jedynie w formie uprzedniej zgody
wyrażonej przez drugą Stronę w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które:
1) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia Umowy;
2) są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez
naruszenia Umowy;
3) zostały podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody danej Strony;
4) zostały ujawnione w bezpośrednim celu ochrony interesów prawnych Strony w sporze z inną
Stroną przed właściwym organem.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności określone w niniejszym § 8 nie narusza obowiązku
którejkolwiek ze Stron do dostarczania informacji uprawnionym do tego organom na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, jak również nie narusza uprawnień Stron do podawania do
publicznej wiadomości ogólnych informacji o ich działalności.
4. Strony są również uprawnione do przekazywania informacji objętych niniejszym zobowiązaniem
do zachowania poufności swoim doradcom, pracownikom i współpracownikom, o ile są oni
związani odpowiednim zobowiązaniem do zachowania w poufności tychże informacji. Strony
przyjmują wobec siebie odpowiedzialność za ujawnienie informacji objętych zobowiązaniem,
o którym mowa w niniejszym paragrafe przez ww. osoby.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności, o którym mowa w niniejszym paragrafe obowiązuje
przez okres 2 lat od daty podpisania Umowy.
§ 9. Zawiadomienia
1. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja dokonywane na podstawie lub w związku
z Regulaminem lub Umową będą uznawane za ważne i prawidłowo przekazane, jeżeli Stronie
będącej adresatem zostaną one doręczone w formie pisemnej – osobiście, kurierem lub listem
poleconym, albo, w przypadku gdy Umowa lub Regulamin nie zastrzegają dla nich formy
pisemnej - wysłane faksem lub pocztą elektroniczną, na następujące adresy:

Dla Stowarzyszenia:
Bartosz Dziemaszkiewicz
e-mail: Dziemaszkiewicz@sii.org.pl
fax: 071 3329561
Do wiadomości: Jarosław Dominiak
Dla Spółki:
………………………………………..
Po przesłaniu informacji faksem lub pocztą elektroniczną, powinna być ona jednak niezwłocznie
dostarczona w formie pisemnej, w sposób zgodny z opisanym powyżej w niniejszym ust. 1.
2. Każda ze Stron może dokonać zmiany powyższych danych w drodze pisemnego powiadomienia
doręczonego drugiej Stronie osobiście, kurierem lub listem poleconym na adres wskazany w ust. 1
powyżej, przy czym zmiana taka nie będzie stanowiła zmiany Umowy. Strony oświadczają, że
zawiadomienia i korespondencja przekazywane w sposób zgodny z powyżej wskazanymi danymi,
do czasu ich ewentualnej zmiany, będą uważane za ważne i skutecznie doręczone.
§ 10. Koszty
Wszystkie ewentualne koszty i wydatki związane z niniejszą Umową zostaną poniesione przez Stronę
ponosząca taki koszt lub wydatek.
§ 11. Zastrzeżenia prawne
Udział w programie „10 na 10 komunikuj się skutecznie” a także wszelkie informacje publikowane w
ramach niniejszego programu oraz wszelkie prowadzone w związku z nim działania nie stanowią
rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie
informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub
wystawców (Dz.U. z 2005 r., Nr 206, poz. 1715). W szczególności program „10 na 10 komunikuj się
skutecznie” nie wskazuje żadnych konkretnych spółek w celach inwestycyjnych, ani nie zachęca do
inwestowania w instrumenty finansowe. W żadnym zakresie nie odnosi się do atrakcyjności inwestycyjnej
biorących w nim udział spółek, ich wycen, perspektyw rozwoju, czy wzrostu kursu ich akcji, bądź też
jakichkolwiek innych wskaźników mogących stanowić zalecenie ich kupna bądź sprzedaży. Stanowi on
wyłącznie informację o prowadzonej, aktywnej komunikacji względem inwestorów indywidualnych
i gotowości spełniania wysokich standardów w obszarze relacji inwestorskich w sposób, który zapewnia
inwestorom dostęp do kompletnej i rzetelnej informacji na temat spółki. Stowarzyszenie Inwestorów
Indywidualnych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie
informacji publikowanych w związku z programem „10 na 10 komunikuj się skutecznie”.

§ 12. Postanowienia końcowe
1. Niniejsza Umowa oraz Regulamin podlegają prawu polskiemu i wszystkie jej postanowienia
interpretowane będą zgodnie z tym prawem.
2. Wszelkie poprawki, uzupełnienia lub innego rodzaju zmiany warunków lub postanowień
niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Niniejszą Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w formie pisemnej, po
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
W imieniu Stowarzyszenia:

W imieniu Spółki:

