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REGULAMIN
Klubu Aniołów Biznesu COBIN Angels
§1 Preambuła
1.

Niniejszy Regulamin publikowany jest przez spółkę CobinAngels Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie, przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000373710, REGON 142754507, NIP 5272645854
(„COBIN Angels”).

2.

Treść Regulaminu ustalana jest decyzją zarządu COBIN Angels.

3. COBIN Angels to podmiot gospodarczy prowadzący Klub Aniołów Biznesu COBIN
Angels.
4. Klub Aniołów Biznesu COBIN Angels zrzesza Aniołów Biznesu, chcących zaangażować́
swój

kapitał,

doświadczenie

oraz

relacje

biznesowe

w

rozwój

projektów

inwestycyjnych o wysokim potencjale wzrostu („Startup”).
5. Misją Klubu COBIN Angels jest łączenie pomysłodawców projektów inwestycyjnych z
Aniołami Biznesu gotowymi realizować́ te projekty zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w sposób przejrzysty i uczciwy dla wszystkich stron w celu
budowania ich wartości. COBIN Angels stwarza jedynie warunki pozwalające
skojarzyć́ Pomysłodawców z Aniołami Biznesu. COBIN Angels nie pośredniczy, ani nie
jest stroną w rozmowach, ani negocjacjach prowadzonych przez te podmioty
(chyba, że na podstawie odrębnej umowy uzgodniono inaczej).
6. Ponadto misją COBIN Angels jest edukacja przyszłych Aniołów Biznesu i budowanie
najlepszych praktyk rynkowych w obszarze inwestycji startupowych w Polsce.
7.

Niniejszy Regulamin określa w szczególności zasady uzyskania statusu Członka oraz
reguły współpracy COBIN Angels z Członkami i Pomysłodawcami.

§2 Główne definicje
1.

Anioł Biznesu – to osoba fizyczna, ułomna osoba prawna lub osoba prawna, która
gotowa jest zaangażować́ swój czas, zasoby niefinansowe oraz środki finansowe
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pochodzące z legalnych źródeł w projekty inwestycyjne. Aniołem Biznesu może być
również grupa podmiotów spełniająca powyższe kryteria.
2.

Klub Aniołów Biznesu COBIN Angels (lub w skrócie Klub COBIN Angels) – to
formalnie zdefiniowana grupa Aniołów Biznesu zorganizowana przez COBIN Angels,
spotykających się̨ cyklicznie w celu oceny lub podjęcia decyzji o zaangażowaniu się
w wybrane Projekty Inwestycyjne.

3.

Członek COBIN Angels (lub w skrócie Członek) – to Anioł Biznesu będący członkiem
Klubu COBIN Angels, który spełnił warunki uzyskania członkostwa zdefiniowane przez
COBIN Angels, w tym zawarł z COBIN Angels odpowiednią umowę̨ oraz zadeklarował
gotowość́ angażowania się̨ w Projekty inwestycyjne.

4.

Członek Stowarzyszony COBIN Angels – to Członek, który nie uczestniczy regularnie
w Sesjach Inwestycyjnych, ale jest związany z Klubem COBIN Angels m.in. jako
Członek Alumn, Członek Honorowy lub Członek Wspierający.

5.

Sesja inwestycyjna Klubu COBIN Angels (lub w skrócie Sesja) – to spotkanie
Członków, podczas którego prezentowane i omawiane są̨ Projekty Inwestycyjne.

6.

Pomysłodawca Projektu Inwestycyjnego (lub w skrócie Pomysłodawca) – to osoba
fizyczna, ułomna osoba prawna lub osoba prawna będąca autorem Projektu
Inwestycyjnego, dysponująca prawami właścicielskimi oraz mocą decyzyjną w
procesie jego rozwoju.

7.

Projekt Inwestycyjny – to przedsięwzięcie oparte o innowację, prowadzone przez
Pomysłodawcę i poszukujące wsparcia Anioła Biznesu, charakteryzujące się̨ wysokim
potencjałem wzrostu oraz będące we wczesnej fazie rozwoju.

8.

Umowa o pozyskanie kapitału – to umowa zawierana pomiędzy COBIN Angels a
Pomysłodawcą, określająca zasady współpracy Pomysłodawcy z COBIN Angels.

§3 Warunki członkostwa w Klubie COBIN Angels
1. O ile odrębne umowy nie stanowią inaczej, warunkami uzyskania statusu Członka w
Klubie COBIN Angels są łącznie:
a. złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji członkostwa w Klubie COBIN
Angels wraz z załącznikami do niej („Deklaracja”),
b. nieposzlakowania opinia w środowisku biznesowym, co w szczególności
może być oceniane poprzez zasięgnięcie opinii aktualnych Członków Klubu,
c. opłacenie

obowiązującej

rocznej

składki

członkowskiej

w

wysokości

wskazanej w Deklaracji.
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2.

Warunkiem utrzymania statusu Członka jest przestrzeganie postanowień Deklaracji,
w szczególności przestrzeganie postanowień Regulaminu, opłacanie należnej składki
członkowskiej oraz regularna komunikacja z COBIN Angels.

3. W uzasadnionych przypadkach, COBIN Angels może podjąć decyzję o odstąpieniu
od jednego lub kilku warunków, o których mowa powyżej i wyrazić zgodę na
członkostwo w Klubie COBIN Angels pomimo niespełnienia przez Anioła Biznesu
wskazanych warunków.
4. Zarząd COBIN Angels może zaprosić do Klubu Członków Stowarzyszonych, którzy w
istotny sposób przyczynią się do zwiększenia możliwości działania Klubu oraz jego
Członków.

§4 Współpraca z Członkami
1.

Na zasadach określonych w Regulaminie oraz innych dokumentach wiążących
strony, COBIN Angels zapewnia Członkom:
a. warsztat wprowadzający w tematykę Projektów Inwestycyjnych,
b. warsztat wprowadzający do działalności Klubu COBIN Angels,
c. dostęp do Projektów Inwestycyjnych,
d. wstępną selekcję i weryfikację Projektów Inwestycyjnych,
e. organizację spotkań z Pomysłodawcami wstępnie wyselekcjonowanych i
zweryfikowanych Projektów Inwestycyjnych,
f.

przygotowanie Pomysłodawców do spotkań z Członkami,

g. wsparcie Członków w prowadzeniu procesów inwestycyjnych,
h. wsparcie Członków w zakresie kontaktów z innymi Członkami w szczególności
w celu wspólnej realizacji inwestycji, wymiany wiedzy i budowania dobrych
praktyk.
2.

Dodatkowo, COBIN Angels może zapewnić Członkom usługi dodatkowe, w oparciu o
indywidualne ustalenia, w szczególności:
a. promocję i budowanie wizerunku Anioła Biznesu,
b. wsparcie w nawiązaniu kontaktów z inwestorami niebędącymi Członkami w
celu wspólnego finansowania Projektów Inwestycyjnych,
c. przygotowanie indywidualnego programu rozwoju dla Anioła Biznesu,
d. wsparcie Anioła Biznesu w realizacji indywidualnych celów biznesowych,
e. pomoc

w

budowaniu

branżowych

zasobów

ludzkich

dla

Projektów

Inwestycyjnych,
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f.

wsparcie Anioła Biznesu w zakresie monitorowania rozwoju Projektów
Inwestycyjnych oraz budowania wartości takich Projektów Inwestycyjnych.

3. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie decyzje inwestycyjne są podejmowane
wyłącznie przez Członków. Każdy Członek ponosi pełną odpowiedzialność za swoje
decyzje inwestycyjne i ich konsekwencje. COBIN Angels nie udziela rekomendacji
inwestycyjnych i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne
Anioła Biznesu ani za skutki takich decyzji.
4. Dla uniknięcia wątpliwości, każdy Członek zawiera z COBIN Angels umowę o
zachowaniu poufności. W przypadku, gdy Członek zamierza uzyskać pomoc w ocenie
Projektu Inwestycyjnego od osoby trzeciej, niebędącej Członkiem, ma prawo to
uczynić jedynie pod warunkiem uprzedniego zawarcia z tą osobą umowy o
zachowaniu poufności gwarantującej ochronę informacji poufnych w stopniu i na
warunkach nie gorszych niż opisane w umowie o zachowaniu poufności wiążącej
Członka z COBIN Angels oraz poinformowaniu o tym fakcie COBIN Angels. Za
zachowanie poufności przez taką osobę trzecią Członek ujawniający informacje
poufne odpowiada jak za własne działania i zaniechania. Dla uniknięcia wątpliwości,
ujawnienie informacji osobie trzeciej niebędącej Członkiem nie powinno prowadzić
do dokonania przez osobę trzecią inwestycyji w Projekt Inwestycyjny.
5. W sytuacji, gdy osoba trzecia uzyska informacje o Projekcie Inwestycyjnym od
Członka, w szczególności w przypadku opisanym w ust. 4 powyżej, a następnie osoba
ta dokona inwestycji z pominięciem COBIN Angels, Członek, który udostępnił
informację o Projekcie Inwestycyjnym takiej osobie trzeciej jest zobowiązany do
doprowadzenia do zawarcia odpowiedniej umowy COBIIN Angels z taką osobą
trzecią bądź zapewnić pokrycie wszystkich kosztów i płatności należnych COBIN
Angels w związku z taką nieuprawnioną inwestycją.
6. Członkowie Stowarzyszeni nie uczestniczą regularnie w Sesjach inwestycyjnych i
podstawowej działalności Klubu, mogą być zapraszani na wybrane wydarzenia,
wnosić do Klubu Projekty Inwestycyjne, uczestniczyć w procesach inwestycyjnych
oraz

ko-inwestować

z

Członkami

Klubu,

jednak

z

zastrzeżeniem

prawa

pierwszeństwa dla Członków posiadających regularne członkostwo.

§5 Współpraca z Pomysłodawcami
1.

Warunkami współpracy Pomysłodawcy z COBIN Angels są:
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a. nieposzlakowania opinia Pomysłodawców w środowisku biznesowym,
b. zaprezentowanie przez Pomysłodawcę Projektu Inwestycyjnego, którego jest
autorem lub do którego posiada pełne prawa właścicielskie oraz moc
decyzyjną w procesie jego rozwoju,
c. przygotowanie przez Pomysłodawcę dokumentacji Projektu Inwestycyjnego
zgodnie z przyjętymi standardami dotyczącymi wzorów dokumentów
prezentujących projekty inwestycyjne, a w przypadku braku istotnych danych
w dokumentacji – jej uzupełnienie na wezwanie COBIN Angels,
d. zapewnienie,

aby

informacje

zawarte

w

dokumentacji

Projektu

Inwestycyjnego były rzetelne, kompletne, zgodne z prawdą oraz by
przedstawiały adekwatny obraz Projektu Inwestycyjnego,
e. sprawna komunikacja z COBIN Angels i Członkami Klubu,
f.

zawarcie z COBIN Angels Umowy o pozyskanie kapitału oraz umowy o
zachowaniu poufności.

2.

COBIN Angels nie podejmuje współpracy z Projektami Inwestycyjnymi, które uzna za:
a. stanowiące zagrożenie dla środowiska naturalnego,
b. uciążliwe dla Członków, COBIN Angels lub innych Aniołów Biznesu,
c. sprzeczne z powszechnie przyjętymi normami obyczajowymi i etycznymi,
d. sprzeczne z misją, celami i standardami COBIN Angels,
e. niedopuszczalne z przyczyn formalno-prawnych.

3. COBIN Angels zastrzega sobie prawo do własnej oceny Projektu Inwestycyjnego i
nawiązania współpracy z wyselekcjonowanymi Pomysłodawcami i Projektami
Inwestycyjnymi. Odmowa współpracy z danym Pomysłodawcą lub Projektem
Inwestycyjnym przez COBIN Angels nie wymaga uzasadnienia.
4. W uzasadnionych przypadkach COBIN Angels może podjąć decyzję o odstąpieniu od
jednego lub kilku warunków współpracy z Pomysłodawcą opisanych powyżej i
wyrazić zgodę na tę współpracę mimo niespełnienia przez Pomysłodawcę jednego
lub kilku warunków opisanych powyżej.

§6 Ocena Projektów Inwestycyjnych
1.

COBIN Angels dokonuje oceny Projektu Inwestycyjnego w szczególności pod kątem:
a. zgodności z przyjętymi standardami dotyczącymi wzorów dokumentów
prezentujących Projekty Inwestycyjne,
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b.

wstępnej i poglądowej wartości merytorycznej,

c.

wstępnego i

poglądowego oszacowania zapotrzebowania rynku na

rozwiązania będące przedmiotem Projektu Inwestycyjnego,

2.

d.

potencjału rozwoju,

e.

dopasowania Projektu Inwestycyjnego do preferencji Członków Klubu.

COBIN Angels może dokonać również innych analiz potrzebnych do rzetelnej oceny
Projektu Inwestycyjnego, jeśli uzna to za konieczne.

3. COBIN Angels nie ma obowiązku przedstawiać szczegółowych wyników działań, o
których mowa powyżej, ani ich uzasadniać
4. Bez uszczerbku dla zawieranych umów o zachowaniu poufności, COBIN Angels może
posiłkować się wiedzą ekspertów zewnętrznych oraz Członków.
5. COBIN Angels nie opracowuje dokumentów opisujących Projekt Inwestycyjny, a
obowiązek ich stworzenia i właściwego opracowania spoczywa na Pomysłodawcy.
Za prawdziwość, rzetelność i kompletność danych i informacji przedstawionych w
dokumentach

opisujących

Projekt

Inwestycyjny

odpowiada

wyłącznie

Pomysłodawca.
6. W

szczególnie

opracowania

uzasadnionych
materiałów

przypadkach

opisujących

COBIN

Projekt

Angels

Inwestycyjny,

może
za

dokonać
uprzednim

uzgodnieniem COBIN Angels oraz Pomysłodawcy.
7.

W wyniku analizy Projektu Inwestycyjnego COBIN Angels może projekt odrzucić albo
zakwalifikować na Sesję. COBIN Angels informuje Pomysłodawcę o rezultacie analizy,
w tym o kwalifikacji Projektu Inwestycyjnego na Sesję. Szczegółowe zasady
współpracy pomiędzy COBIN Angels a Pomysłodawcą reguluje każdorazowo Umowa
o pozyskanie kapitału.

8. Dla uniknięcia wątpliwości, COBIN Angels stwarza jedynie warunki pozwalające
skojarzyć Pomysłodawców z Aniołami Biznesu i nie jest stroną w negocjacjach
Pomysłodawcy z Członkiem oraz nie bierze odpowiedzialności za ustalenia między
nimi, ani za skutki takich negocjacji lub ustaleń. Wszelkie decyzje inwestycyjne
podejmowane przez Pomysłodawcę są jego własnymi, suwerennymi decyzjami.
COBIN

Angels

nie

udziela

rekomendacji

inwestycyjnych

ani

nie

ponosi

odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Pomysłodawcy ani za skutki takich
decyzji.
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§7 Sesja Inwestycyjna i proces inwestycyjny
1.

W przypadku zakwalifikowania Projektu Inwestycyjnego na Sesję, COBIN Angels
podejmuje następujące działania:
a. przygotowanie Sesji,
b. przeprowadzenie Sesji przy udziale Pomysłodawcy,
c. wsparcie Członków w komunikacji z Pomysłodawcą w przypadku wyrażenia
przez któregoś z Członków zainteresowania dokonaniem inwestycji w Projekt
Inwestycyjny Pomysłodawcy.

2.

Celem Sesji jest umożliwienie Członkom oceny Projektu Inwestycyjnego, a także
uzyskanie informacji umożliwiających Członkom podjęcie decyzji o rozpoczęciu
procesu inwestycyjnego.

3. Sesje przeprowadzane są cyklicznie, w wymiarze co najmniej 6 w skali roku.
4. Podczas każdej Sesji, co do zasady prezentowane są 3 Projekty Inwestycyjne.
5. Sesję prowadzi osoba wskazana przez COBIN Angels.
6. Projekt Inwestycyjny prezentowany jest przez Pomysłodawcę lub osobę wskazaną
przez Pomysłodawcę w formie około dwudziestominutowego wystąpienia.
7.

Niezwłocznie po Sesji COBIN Angels kontaktuje się z Członkami w celu ustalenia ich
zainteresowania rozpoczęciem procesu inwestycyjnego z danymi Projektami
Inwestycyjnymi. Jeśli Członkowie wskażą Projekty Inwestycyjne, z którymi chcieliby
rozpocząć proces inwestycyjny, wówczas o fakcie tym zostają poinformowani
Pomysłodawcy tych Projektów Inwestycyjnych. W kolejnym kroku COBIN Angels
organizuje spotkania zainteresowanych stron. Podczas spotkań Członków z
Pomysłodawcami ustalane są kolejne kroki procesu inwestycyjnego oraz rola COBIN
Angels w tym procesie. Członkowie oraz Pomysłodawcy zobowiązują się do
bieżącego informowania COBIN Angels o postępach w procesie inwestycyjnym.

8. Co do zasady, COBIN Angels angażuje się na rzecz skutecznej komunikacji między
Pomysłodawcą a Członkiem, lecz nie prowadzi czynności doradczych dla żadnej ze
stron ani nie bierze odpowiedzialności za skutki ich ewentualnych decyzji, o ile
odrębna umowa nie stanowi inaczej.
9. W przypadku, gdy inwestycją w dany Projekt Inwestycyjny zainteresowani są
Aniołowie Biznesu w liczbie lub kwocie większej niż wynosi zapotrzebowanie
Pomysłodawcy, w toku procesu inwestycyjnego dokonywana jest ich kwalifikacja.
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Pomysłodawca ma prawo do wskazania Aniołów Biznesu, z którymi chciałby
współpracować według własnego uznania.
10. Co do zasady, COBIN Angels nie inwestuje własnych środków w Projekty Inwestycyjne.
COBIN Angels może podjąć decyzję o zaangażowaniu własnych środków w Projekt
Inwestycyjny, o ile Pomysłodawca wyrazi na to zgodę a zaangażowani w ten Projekt
Inwestycyjny Członkowie nie wyrażą sprzeciwu. COBIN Angels nie inwestuje własnych
środków w Projekty Inwestycyjne zaakceptowane na Sesję przed przeprowadzeniem
tej Sesji. W stosunku do takich Projektów Inwestycyjnych deklarację o chęci
zainwestowania własnych środków COBIN Angels może zgłosić najwcześniej
podczas Sesji, ale dopiero po prezentacji Projektów Inwestycyjnych przez ich
Pomysłodawców. COBIN Angels nie może również takich Projektów Inwestycyjnych
rezerwować dla siebie czy innych Aniołów Biznesu przed realizacją Sesji.
11. COBIN Angels może uczestniczyć w negocjowaniu warunków umowy inwestycyjnej
wówczas, gdy podjęła decyzję o zaangażowaniu własnych środków w Projekt
Inwestycyjny i staje się tym samym stroną umowy. W takiej sytuacji COBIN Angels nie
prowadzi czynności doradczych dla żadnej ze stron (w tym również na podstawie
oddzielnej umowy) i nie bierze odpowiedzialności za skutki takich ewentualnych
decyzji (w tym decyzji inwestycyjnych) związanych z Projektem Inwestycyjnym.

§8 Zakończenie współpracy
1.

COBIN Angels może zakończyć współpracę, w szczególności poprzez pozbawienie
statusu Członka bądź rozwiązanie umowy z Członkiem lub Pomysłodawcą ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku:
a. rażącego naruszenia postanowień Regulaminu,
b. sprowadzenie szkody lub niebezpieczeństwa powstania szkody w mieniu
Członka, Pomysłodawcy, COBIN Angels lub innego Anioła Biznesu
c. wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko COBIN Angels w
związku z działalnością prowadzoną w ramach Projektu Inwestycyjnego,
d. naruszenia przez stronę dóbr osobistych Członka, COBIN Angels, innego
Anioła Biznesu lub Pomysłodawcy.

2.

Postanowienia odrębnych umów mogą ograniczać, rozszerzać lub wyłączać
postanowienia ust. 1 powyżej.
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3. Oświadczenie o zakończeniu współpracy może być złożone przez COBIN Angels w
formie pisemnej lub elektronicznej (email).
4. Po zakończeniu współpracy Pomysłodawca lub Członek nie może domagać się od
COBIN Angels zwrotu kosztów za wartości i prawa niematerialne wniesione w trakcie
współpracy.

§9 Zasady komunikacji
1.

O ile odrębne umowy nie stanowią inaczej, wszelkie dokumenty przekazywane
Pomysłodawcom, Członkom lub COBIN Angels na podstawie lub w związku z
Regulaminem są uważane za dostarczone w przypadku, gdy zostaną one
przekazane listownie lub w formie elektronicznej na wskazany przez stronę adres
pocztowy lub email.

2.

W przypadku zmiany jakichkolwiek danych do doręczeń w trakcie trwania
współpracy Członek albo Członek Stowarzyszony zobowiązany jest w terminie do 7
(siedmiu) dni od zaistnienia zmiany poinformować o tym fakcie COBIN Angels pod
rygorem uznania, że doręczenia dokonywane na poprzedni adres są skuteczne.

§10 Dane osobowe i poufność informacji
1.

COBIN Angels przetwarza dane osobowe Członków i Pomysłodawców. Zakres i
zasady przetwarzania tych danych określa osobna umowa.

2.

Co do zasady COBIN Angels dąży do zawarcia odpowiednich umów chroniących
informacje

poufne

związane

z

Członkami,

Pomysłodawcami,

Projektami

Inwestycyjnymi oraz rozmowami toczącymi się w ramach procesów inwestycyjnych
z

zastrzeżeniem

następujących

uwarunkowań

związanych

ze

sposobem

funkcjonowania Klubu:
a. W procesie akceptacji nowego Członka jego dane mogą być udostępniane
Członkom Klubu w związku z par. 3 ust. 1 pkt. a Regulaminu,
b. Dane Pomysłodawców i Informacje o Projekcie Inwestycyjnym mogą być
udostępniane ekspertom i współpracownikom COBIN Angels oraz Członkom
Klubu,
c. Członkowie Klubu mają wzajemnie dostęp do swoich danych kontaktowych,
d. Sesje Inwestycyjne mogą być nagrywane w celu udostępniania nagrania
Członkom Klubu, z zastrzeżeniem umożliwienia przez COBIN Angels opcji
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uczestnictwa bez ujawnienia danych i wizerunku przez osoby tym
zainteresowane,
e. Informacje o członkostwie w COBIN Angels traktowane są jako informacja
poufna z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Członek wyrazi zgodę na ujawnienie tej
informacji lub sam ujawni ją publicznie,
f.

COBIN Angels ma prawo do publicznego informowania o zrealizowanych
inwestycjach jednak bez wskazywania Członków zaangażowanych w
inwestycję, chyba, że wyrażą oni zgodę na przekazanie takich informacji.

3. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację sposobu działania Klubu oraz obiegu
informacji z tym związanych w tym zasad określonych w niniejszym par. 10 i jest
nadrzędna w stosunku do innych ustaleń i umów zawartych przez COBIN Angels ze
Stroną.

§11 Zmiany Regulaminu
1.

COBIN Angels zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

2.

Zmiany Regulaminu wprowadzane są przez Zarząd COBIN Angels.

3. O zmianach Regulaminu COBIN Angels zawiadomi co najmniej 14 dni przed wejściem
w wżycie zmian. Powiadomienie może nastąpić za pośrednictwem poczty
elektronicznej lub poprzez publikację na platformie informatycznej używanej do
komunikacji z Członkami Klubu.
4. W przypadku zmiany Regulaminu, Anioł Biznesu lub Członek ma prawo rozwiązania
umowy zawartej z COBIN Angels w oparciu o niniejszym Regulamin, w terminie 14 dni
od dnia doręczenia odpowiedniego zawiadomienia o zmienionej treści Regulaminu.
Jeżeli

w

terminie

określonym

zdaniem

poprzednim

uprawniony

nie

złoży

oświadczenia o rozwiązaniu umowy, postanowienia zmienionego Regulaminu staną
się wiążące.
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