REGULAMIN
www.akcjabroda.pl
(z dnia 22/01/2020 r., opublikowany w dniu 22/01/2020 r.)
Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu www.akcjabroda.pl W
przypadku jakichkolwiek wątpliwości, odnośnie działania Serwisu lub odnośnie treści
Regulaminu, prosimy
o kontakt pod adresem: akcje@brodacz.pl
§ 1.
DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy regulamin wraz ze wszystkimi załącznikami.
2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem www.akcjabroda.pl , za
pośrednictwem którego Klient może dokonać zapisu oraz opłacić akcje.
3. Emitent/Spółka – BRODACZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie (81-815) przy ul. Józefa
Kraszewskiego 11/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS o numerze
0000752236, posiadająca REGON: 381533847, NIP: 5851486212, o kapitale zakładowym
w wysokości 120.568 zł opłaconym w całości.
4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a
posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w
niniejszym Regulaminie korzysta
z Serwisu.
5. Umowa – umowa objęcia akcji.
6. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń
informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i
odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego.
7. Akcje – nowe akcje serii C wyemitowane na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2019 roku w sprawie podwyższenia
kapitału zakładowego oraz pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości.
8. Okres subskrypcji – okres od rozpoczęcia subskrypcji w dniu 22/01/2020 r do
zakończenia subskrypcji w dniu 01/04/2020 r.
§ 2.
ZASADY OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, w szczególności subskrypcji
akcji, dokonywania wpłat na akcje, zasady zawarcia umowy objęcia akcji, a także
zasady przetwarzania danych osobowych Klientów oraz składanie reklamacji.
2. Serwis dostępny jest pod adresem www.akcjabroda.pl
3. Postanowienia Regulaminu powinny być traktowane wyłącznie jako uzupełnienie
zawartej umowy objęcia Akcji.
4. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
5. Emitent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku wykorzystywania przez Klienta
Serwisu niezgodnie z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa.
6. W przypadku stwierdzenia korzystania przez Klienta z Serwisu w sposób sprzeczny z
Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa Emitent w zależności od
okoliczności, ma prawo do tymczasowego zawieszenia lub trwałego zablokowania konta
Klienta.
7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem
teleinformatycznym, którym posługuje się Emitent, Klient powinien dysponować
aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do

sieci Internet, wyposażonym
w odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową.
8. Spółka nie odpowiada za szkody związane z występującymi po stronie Klienta
problemami technicznymi.
9. Emitent nie odpowiada za przejściowe awarie Serwisu, które są spowodowane
przyczynami od niego niezależnymi, w szczególności, jeżeli powstały one w związku z
działaniem lub zaniechaniem osób dostarczających usługi informatyczne oraz płatności.
10.Emitent jest uprawniony do zawieszenia działalności Serwisu na czas konieczny do
przeprowadzenia jego modernizacji, naprawy itp.
11.Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa
np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i
inne prawa osób trzecich.
12.Zabrania się wykorzystywania do jakichkolwiek celów materiałów znajdujących się na
stronie Serwisu, w tym dokumentów, treści, zdjęć oraz grafik, które stanowią w całości
własność Emitenta, chyba, że możliwość takiego wykorzystania wynika z powszechnie
obowiązującego prawa.
13.Spółka nie odpowiada za szkody związane z podaniem przez Klienta nieprawidłowych
lub niepełnych danych wymaganych przez Serwis.
§ 3.
AKCJA PROMOCYJNA
1. Emitent wykorzystuje Serwis w celu prowadzenia Oferty Publicznej oraz Akcji
Promocyjnej Oferty Publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego
systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
2. Serwis ma za zadanie pomóc w podjęciu decyzji o nabyciu Akcji Emitenta, przyjąć
zapisy i wpłaty na Akcje oraz zawarcie umów objęcia akcji. W tym celu Emitent
udostępnia szczegółowe informacje
o Emitencie oraz celach i zagrożeniach przeprowadzanej emisji Akcji.
3. Emitent nie organizuje ani nie prowadzi systemu obrotu instrumentami finansowymi w
rozumieniu art. 3 pkt 9a ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami
finansowymi,
w szczególności alternatywnego systemu obrotu instrumentami finansowymi w
rozumieniu art. 3 pkt 2 tej ustawy.
4. Emitent nie prowadzi działalności gospodarczej jako firma inwestycyjna w rozumieniu
art. 3 pkt 33 ustawy z dnia 25 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, w
szczególności jako dom maklerski lub bank prowadzący działalność maklerską.
5. W ramach działalności Serwisu Emitent nie wykonuje czynności wchodzących w zakres
działalności maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 25 lipca 2005
roku o obrocie instrumentami finansowymi, w szczególności czynności przyjmowania i
przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, doradztwa
inwestycyjnego, oferowania instrumentów finansowych, bądź świadczenia usług
związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.
§ 4.
SUBSKRYPCJA AKCJI
1. Subskrypcja akcji odbywa się wyłącznie za pomocą Serwisu i wymaga wypełnienia
przygotowanego tam formularza zapisu na Akcje, który należy kompletnie wypełnić.
Prawidłowe wypełnienie formularza zapisu wymaga podania w szczególności danych
Klienta, informacji o ilości subskrybowanych Akcji, łącznej wartości emisyjnej
subskrybowanych Akcji (co stanowi równowartość sumy podlegającej wpłacie na rzecz
Emitenta) oraz zaznaczenia oświadczenia
o zapoznaniu się oraz wyrażeniu zgody na treść Statutu Emitenta.
2. Emitent wymaga podania następujących danych

1) W przypadku osoby fizycznej (imię i nazwisko lub firma, adres zamieszkania, adres
korespondencyjny, numer PESEL, numer paszportu (w przypadku braku numeru
PESEL), numer telefonu, adres e-mail);
2) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości
prawnej, mającej zdolność prawną (firma (nazwa), adres, adres korespondencyjny,
numer KRS, numer telefonu, adres e-mail, imię i nazwisko oraz funkcja osoby
reprezentującej).
3. Wysyłając Emitentowi uzupełnioną treść Formularza Zapisu za pośrednictwem Serwisu
Klient oświadcza, że wyraża zgodę na składanie oświadczeń woli w związku z
dokonywaniem czynności dotyczących oferty publicznej w formie elektronicznej,
stosownie do treści art. 6 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych.
§ 5.
WPŁATY NA AKCJE, ZAWARCIE UMOWY
1. Aby skutecznie subskrybować akcje, konieczna jest wpłata ceny emisyjnej,
odpowiadająca ilości akcji w Okresie Subskrypcji. Brak pełnej wpłaty w tym terminie
będzie skutkować bezskutecznością zapisu.
2. Płatności należy dokonać zgodnie z poleceniami Serwisu, za pomocą udostępnionych
Klientom płatności.
3. Emitent nie prowadzi działalności gospodarczej jako biuro usług płatniczych w
rozumieniu art. 2 pkt 2a Ustawy o Usługach Płatniczych ani jako instytucja płatnicza w
rozumieniu art. 2 pkt 11 Ustawy
o Usługach Płatniczych, w szczególności nie świadczy usług płatniczych w rozumieniu
art. 3 Ustawy o Usługach Płatniczych.
4. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Emitenta wpłatą w pełnej
wysokości zgodnej z ust. 1 powyżej.
4. Zawarcie umowy objęcia Akcji wymaga złożenia skutecznego zapisu na Akcje oraz
należytego opłacenia Akcji.
5. Po skutecznym zawarciu umowy objęcia Akcji Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia tej
Umowy
w postaci uzupełnionej treści formularza zapisu wysłanego na adres e-mail Klienta.
6. W przypadkach opisanych w Kodeksie Spółek Handlowych, w szczególności niedojścia
podwyższenia kapitału zakładowego do skutku oraz nieprzydzielenia Akcji z
jakiegokolwiek powodu dokonane przez Klienta wpłaty zostaną mu zwrócone.
7. Zwrot wpłat będzie dokonany w maksymalnym terminie 2 tygodni od dnia wezwania do
odbioru wpłat zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych.
§ 6.
REKLAMACJA
1. Reklamacje należy składać pisemnie na adres Emitenta, wskazany w § 1 lub mailowo
pod adresem: akcje@brodacz.pl
2. Emitent rozpatrzy reklamację niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji w tym terminie okaże się
niemożliwe, Emitent powiadomi o tym fakcie składającego reklamację i wyznaczy
dodatkowy termin na jej rozpatrzenie.
3. Reklamacja powinna zawierać dane składającego reklamację (imię, nazwisko, adres,
fakultatywnie e-mail lub telefon) oraz dokładny opis problemu. Reklamacja, która nie
będzie zawierała choćby jednego z w/w elementów zostanie pozostawiona bez
rozpatrzenia, o czym składający zostanie poinformowany wraz z podaniem przyczyny
takiego działania (jeżeli ze względu na zakres podanych danych, takie poinformowanie
będzie w ogóle możliwe).
§ 7.

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)
1. Emitent przetwarza dane osobowe na podstawie Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).
2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Emitenta zawarte są w
udostępnionej w Serwisie Polityce Prywatności.
3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z Polityką Prywatności przed rozpoczęciem
korzystania przez siebie z Serwisu oraz przed podaniem jakichkolwiek danych
osobowych.
§ 8.
ZMIANA REGULAMINU
1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na
stronie internetowej Serwisu.
3. Zapisy złożone przed datą wprowadzenia zmian regulaminu będą realizowane na
podstawie dotychczasowych zasad, chyba, że co innego będzie wynikać z przepisów
prawa.
4. Zawiadomienie Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez
ogłoszenie zamieszczane w Serwisie w taki sposób, aby było widoczne i czytelne dla
każdego Użytkownika korzystającego z Serwisu.
§ 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego.
2. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z Umową, zastosowanie mają
zapisy Umowy.
3. W przypadku niezgodności zapisów niniejszego Regulaminu z przepisami obowiązującego
prawa, zastosowanie mają obowiązujące przepisy, co nie ma wpływu na ważność
pozostałych zapisów Regulaminu.
4. Wszelkie oświadczenia związane z działalnością Serwisu oraz interpretacją treści
Regulaminu powinny być dokonywane mailowo na adres: akcje@brodacz.pl lub pisemnie
na adres Emitenta wskazany w § 1 Regulaminu.
5. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem
zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o
właściwości rzeczowej
i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

_________________
Tomasz Brzostowski
Prezes Zarządu

