KODEKS ZASAD I DOBRYCH PRAKTYK
KLUBU INWESTOREK INDYWIDUALNYCH BLACK SWAN FUND
Zasady inwestowania
1. Anielica Biznesu to inwestorka indywidualna, który wspiera przedsiębiorcę zarówno kapitałowo, jak i
merytorycznie, angażując się w rozwój przedsięwzięcia, służąc radą i kontaktami biznesowymi.
2. Anielica Biznesu inwestuje w projekt jako osoba indywidualna lub poprzez wehikuł inwestycyjny.
Anielicą Biznesu nie jest przedstawicielka funduszu inwestycyjnego zarządzającego powierzonym
kapitałem.
3. Black Swan Fund to sieć inwestorek indywidualnych, która promuje inwestycje syndykatowe, co
oznacza, iż inwestorki zachęcane będą do wspólnego inwestowania w zespołach min. dwuosobowych.
Zasady działalności klubu
4. Spotkania Klubu Black Swan odbywają się minimum raz na kwartał.
5. Na każdym spotkaniu prezentowane są minimum trzy projekty inwestycyjne.
6. Spotkania Klubu mają charakter zamknięty, a ich celem jest także animowanie relacji pomiędzy
inwestorkami.
7. Po prezentacjach pitchingowych istnieje możliwość rozmów indywidualnych z przedsiębiorczyniami.
8. Udział w spotkaniach mogą brać jedynie zrzeszone członkinie Klubu lub osoby przez nie zaproszone,
po wcześniejszym uzgodnieniu ich obecności z zarządem Black Swan Fund.
9. Prezentacje pitchingowe zawierają informacje, które przedsiębiorczyni zgadza się udostępnić
publicznie, jednak w celu ochrony interesów Klubu oczekujemy od inwestorek powściągliwości w
rozpowszechnianiu danych o projektach, innych inwestorkach oraz trwających negocjacjach.
10. Należy się spodziewać, że spotkania indywidualne z przedsiębiorczyniami wiązać się będą z
koniecznością podpisania umowy o zachowaniu poufności (non-disclosure agreement) w kształcie
zaproponowanym przez przedsiębiorczynię.
11. Black Swan Fund posiada wzór takiego dokumentu, który udostępniany będzie stronom na życzenie,
jednak wymagania przedsiębiorczyń w tym zakresie są przedmiotem indywidualnych rozmów
pomiędzy stronami.
Zasady przyjmowania nowych członkiń
12. Klub jest organizacją zamkniętą.
13. Przystąpienie do Klubu może nastąpić po zaakceptowaniu kandydatury danej osoby przez Zarząd Black
Swan Fund.
14. Kandydatki mogą być zgłaszane i rekomendowane jedynie przez członkinie Klubu, które podpisały
Deklarację Członkostwa.
15. Przystąpienie do Klubu wiąże się z podpisaniem deklaracji i niniejszego Kodeksu.
Zasady zaangażowania Klubu w proces inwestycyjny
16. Black Swan Fund nie jest stroną negocjacji pomiędzy inwestorkami a przedsiębiorczyniami, tudzież
pomiędzy inwestorkami.
17. Black Swan Fund inicjuje spotkania dla zainteresowanych danym projektem inwestorek, jednak nie
nadzoruje procesu inwestycyjnego.
18. Proces Due DiIligence dotyczący projektów inwestycyjnych inwestorki realizują we własnym zakresie i
na własny koszt.

