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Ja,                                                            - podpísaný/á nižšie, 

vyhlasujem, že chcem byť členom/členkou komunity CrossEUWBA 

- the Cross European Women Business Angel Community, ktorá je 

spolufinancovaná Európskou komisiou a je vytvorená konzorciom, ktoré 

zastupuje partner projektu - Slovak Business Agency. 

Takisto vyhlasujem, že ako člen/členka komunity CrossEUWBA: 

 1. Mám záujem investovať svoje osobné aktíva  

 2. Som otvorený/otvorená účasti na syndikovanom investovaní (v 

tímoch od 2 alebo viac investorov)  

 3. Prijímam, plne súhlasím a sľubujem, že budem dodržiavať Kódex 
Postupov CrossEUWBA ("Code of Practice CrossEUWBA") 

 4. Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov zo strany 

výkonného konzorcia CrossEUWBA 

Dátum/Podpis 
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Kódex Postupov  CrossEUWBA 

Princípy Investovania  

Podnikateľský anjel je individuálny investor, ktorý podporuje podnikateľov v dvoch 

hlavných oblastiach, a to vo financovaní, a vďaka poskytovaniu poradenstva a zdieľaniu 

kontaktov, aj v mentoringu v oblasti podnikania. 

Podnikateľskí anjeli zvyčajne investujú do projektov ako jednotlivci alebo prostredníctvom 

formálnych či neformálnych organizácií zriadených na investičné účely. 

Podnikateľskí anjeli sa nesmú zamieňať s predstaviteľmi rizikového kapitálu, ktorí vo 

všeobecnosti iba spravujú kapitál, ktorý im bol zverený. 

CrossEUWBA je sieť individuálnych investorov, ktorí tiež súhlasia s využívaním príležitostí 

na realizáciu syndikovaného investovania. To znamená, že v záujme podnikateľských 

anjelov komunity CrossEUWBA bude taktiež spoločné investovanie dvoch a viacerých 

investorov. 

Pravidlá asociácie CrossEUWBA  

CrossEUWBA bude organizovať stretnutia venované združeným ženským podnikateľským 

anjelom. Budú sa konať v najmenej piatich krajinách: Nemecku, Grécku, Poľsku, Slovensku 

a Španielsku. V každej krajine sa uskutočnia aspoň dva workshopy a šesť „pitchingových“ 

podujatí, počas ktorých sa predstavia zaujímavé start-upy a investičné príležitosti. Keďže 

jedným z ich účelov je vytvoriť podmienky na budovanie vzťahov postavených na dôvere 

medzi jednotlivými investormi, podujatia sa budú konať bez účasti verejnosti. 

Súčasťou podujatí bude okrem prezentácie vybraných start-upov taktiež networking medzi 

pozvanými účastníkmi, ktorými sú členovia komunity CrossEUWBA. Po predchádzajúcej 

dohode s regionálnym koordinátorom CrossEUWBA môžu byť na konkrétne stretnutie 

pozvaní aj hostia členov klubu. 

Prezentácie start-upov obsahujú informácie, so zverejnením ktorých podnikatelia súhlasia. 

Na ochranu záujmov našej siete však očakávame, že naši investori budú brániť šíreniu 

údajov o prezentovaných projektoch, ako aj akýmkoľvek informáciám o ostatných 

investoroch a prebiehajúcich rokovaniach. 

Podmienkou pre účasť na individuálnych stretnutiach s podnikateľmi je podpis dohody 

o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií, odsúhlasenej oboma stranami. 

CrossEUWBA má k dispozícii šablónu dokumentu, ktorá bude k dispozícii na požiadanie. 

Akékoľvek požadované úpravy obsahu dohody o mlčanlivosti a ochrane dôverných 

informácií budú priamo prerokované medzi zainteresovanými podnikateľmi a investormi a 

zaznamenané v písomnej podobe. 

Pravidlá pre prijímanie nových členov  

CrossEUWBA je uzavretá komunita. Kandidáti  majú príležitosť uchádzať sa o členstvo buď 

na základe osobného odporúčania už akreditovaného člena alebo ako členský kandidát cez 

webovú stránku projektu. Členstvo vzniká až na základe overenia prihlášky a formálneho 

prijatia príslušným regionálnym koordinátorom CrossEUWBA.   
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Regionálny koordinátor CrossEUWBA poskytne žiadateľovi členskú deklaráciu a kódex 

postupov CrossEUWBA, ktorý musí byť riadne vyplnený, prijatý a podpísaný kandidátom. 

Záujemca o členstvo sa považuje za člena CrossEUWBA až po vyplnení členskej 

dokumentácie a jej schválení regionálnym koordinátorom.  

Pravidlá pre zapojenie sa CrossEUWBA do 
investičného procesu  

Koordinátori komunity CrossEUWBA nevstupujú do rokovaní medzi investormi 

a podnikateľmi. Investícii predchádza proces due diligence, ktorý je uskutočňovaný 

a finančne pokrytý investormi.  

Regionálni koordinátori CrossEUWBA iniciujú stretnutia investorov, ktorí majú záujem 

o investovanie a spoluprácu so start-upmi. Zúčastňujú sa na projekte ako nezávislá 

podpora ich prepájania a vzniku nových partnerstiev: žiadajú zúčastnené strany 

investičného procesu o aktuálne informácie o každom jednotlivom investičnom projekte.  

Regionálnym koordinátorom CrossEUWBA musia byť pri každom investičnom projekte 

predložené náležité dokumenty. Poskytnutá dokumentácia sa použije na prípravu správ o 

úspešne zhodnotených a prebiehajúcich investičných projektoch pre Európsku komisiu 

a pre zvyšok konzorcia CrossEUWBA. 

 


