REGULAMIN SPRZEDAŻY TOKENÓW
Z DNIA 13 LISTOPADA 2020 r.

PREAMBUŁA
1.

Emitent działa w branży energii odnawialnej i prowadzi prace nad projektem mającym na celu
zbudowanie farmy fotowoltaicznej o mocy co najmniej 1 MW, którego zasadnicze elementy
opisuje Whitepaper ( dalej jako: „Przedsięwzięcie”).

2.

Emitent zaoferował Kupującemu, w zamian za przekazanie przez niego środków pieniężnych, że
w ramach przeprowadzonego przez niego procesu STO (ang. Security Token Offering), w
ustalonym obustronnie terminie, Kupującemu wydane zostaną do wyłącznej dyspozycji cyfrowe
tokeny wyemitowane przez Emitenta spełniające określone w Regulaminie kryteria. Kupujący
będzie uprawniony do wykonywania na ich podstawie określonych uprawnień względem
Emitenta, bądź do ich zbycia na rzecz osób trzecich.
§ 1.
Słownik pojęć

Strony zgodnie postanawiają, że następujące zwroty pisane w Regulaminie wielką literą mają
znaczenie nadane im poniżej, o ile z kontekstu wprost nie wynika coś innego:
Cena

–

oznacza kwotę, którą Kupujący zobowiązuje się przekazać na rzecz
Emitenta, o której mowa w § 3 ust. 2 pkt 1) Regulaminu;

Kupujący

–

osoba która zawarła umowę nabycia tokenów poprzez akceptację
niniejszego Regulaminu;

Emitent

–

COPERNIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Krakowie, ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, (REGON 385034791, NIP
5833381193, KRS 0000817764), dawna nazwa: ELEKTROWNIE
SŁONECZNE I MAGAZYNY ENERGII spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Liczba Tokenów
Kupującego

–

oznacza liczbę Tokenów Pierwotnych, które otrzymać ma Kupujący
po zapłacie całkowitej C
 eny;

Regulamin
Tokenów

–

oznacza dokument określający m.in. formę prawną Tokenów
Pierwotnych oraz Tokenów Pochodnych oraz szczegółowe warunki
praw i obowiązków Emitenta i Kupującego wynikających z
posiadania Tokenów, a stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.

Proces STO

–

oznacza proces pozyskiwania kapitału, celem sfinansowania
Przedsięwzięcia, przeprowadzony przez Emitenta, w ramach
którego Emitent z wykorzystaniem technologii blockchain oraz z
użyciem
smart
contractów
organizuje
emisję
Tokenów
Pierwotnych możliwych do nabycia od Emitenta w zamian za
sfinansowanie Przedsięwzięcia z użyciem środków pieniężnych oraz
walut wirtualnych;
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Przedsięwzięcie

–

ma znaczenie nadane w Preambule Regulaminu;

Tokeny
Pierwotne

–

oznaczają cyfrowe tokeny, pod nazwą Copernic1, a to jest znaki
legitymacyjny w rozumieniu art. 92115 Kodeksu cywilnego do umowy
dzierżawy rzeczy ruchomych bądź umowy dzierżawy rzeczy
przyszłych, wystawiane przez Emitenta w ramach Procesu STO,
wykreowane w standardzie ERC-20 w środowisku blockchaina
Ethereum, uprawniające dysponentów do żądania od Emitenta
przekazywania na ich rzecz Tokenów Pochodnych nie rzadziej niż raz
w tygodniu;

Tokeny
Pochodne

–

oznaczają payment tokeny pod nazwą CopernicKWH, to jest znaki
legitymacyjne w rozumieniu art. 92115 Kodeksu cywilnego,
wykreowane przez Emitenta w standardzie ERC-20 w środowisku
blockchaina Ethereum, uprawniające dysponentów do zakupu za
nie energii elektrycznej od Emitenta bądź wymiany ich na walutę
fiducjarną po cenie rynkowej kWh energii elektrycznej. Tokeny te nie
stanowią asset tokens, security tokens ani equity tokens.
§ 2.
Założenia wstępne

Celem usunięcia wszelkich wątpliwości S
 trony zgodnie postanawiają, że:
1)

niniejszy Regulamin nie ma charakteru umowy spółki, (w tym spółki cywilnej, konsorcjum lub
podobnego porozumienia) oraz że nie zawiera w sobie pełnomocnictwa, a stanowi
porozumienie o współpracy zawarte na gruncie zasady swobody zawierania umów, o której
mowa w art. 3531 Kodeksu cywilnego. Zawarcie, wykonywanie czy rozwiązanie umowy
zawartej poprzez akceptację tego Regulaminu nie uprawnia Kupującego do przekazywania
na jego rzecz zysków ani innych świadczeń o charakterze korporacyjnym lub jakichkolwiek
innych świadczeń nieprzewidzianych literalnie w jej treści;
2) Tokeny nie uprawniają Kupującego do bycia właścicielem dóbr lub surowców, jak również nie
uprawniają Kupującego do nabycia praw korporacyjnych, udziału w zyskach itp., to jest nie
stanowią asset tokens lub e
 quity tokens;
3) Niniejszy Regulamin nie ma charakteru umowy pożyczki, depozytu nieprawidłowego lub
podobnej, której celem byłoby oddanie kapitału Kupującego do użytku Emitenta. W zamian
za przekazanie środków pieniężnych, które nabywa Emitent, Kupujący otrzymuje
ekwiwalentne świadczenie, w związku z czym Strony zgodnie ustalają, że Kupującemu nie
przysługują dodatkowe roszczenia o wykonanie zobowiązań pieniężnych przez Emitenta, w
szczególności w zakresie zapłaty odsetek kapitałowych lub podobnych.
§ 3.
Przedmiot Regulaminu
1.
2.

Na mocy niniejszego Regulaminu Strony określają wzajemne prawa i obowiązki Emitenta oraz
Kupującego.
Kupujący oświadcza, po zapoznaniu się ze specyfikacją Przedsięwzięcia oraz uzyskaniu wszelkich
wymaganych przez niego informacji oraz danych, że wyraża zgodę na wsparcie Przedsięwzięcia
w drodze:
1) zapłaty kwoty wskazanej przez Kupującego na token page Procesu STO na platformie
mosaico.ai ( dalej jako: Cena),
2) poprzez przekazanie Ceny na rachunek płatniczy Emitenta w terminie siedmiu (7) dni od dnia
zawarcia umowy nabycia Tokenów (akceptacji Regulaminu).
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W zamian za co niezwłocznie, lecz nie później niż siedem (7) dni od dnia zapłaty pełnej kwoty
Ceny, przy czym nie wcześniej niż dnia 18 marca 2020 roku, otrzyma od Emitenta wskazaną przez
Kupującego liczbę Tokenów Pierwotnych (dalej jako: „Liczba Tokenów Kupującego”) na adres
portfela Ethereum wskazany E
 mitentowi w P
 rocesie STO.
§ 4.
Terminy Umowne
1.

Strony zgodnie ustalają następujące terminy realizacji Regulaminu:
Terminy umowne
Nr

Czynność

Data

1)

przekazanie Ceny przez K
 upującego
na rachunek E
 mitenta

w terminie siedmiu (7) dni od dnia zawarcia umowy
lub wystawienia przez Emitenta faktury VAT, jeżeli o
wystawienie faktury wystąpił Kupujący przy
zawarciu umowy lub bezpośrednio po podpisaniu
umowy (zdarzenia, które nastąpi później).

2)

wydanie
Kupującemu
Pierwotnych

niezwłocznie, lecz nie później niż siedem (7) dni od
dnia zapłaty całkowitej Ceny, przy czym nie
wcześniej niż dnia 18 marca 2020 roku.

3)

rozpoczęcie przekazywania Tokenów
Pochodnych

Tokenów

w
terminie
14
dni
od
uruchomienia
Przedsięwzięcia, jednak nie później niż dnia 1
stycznia 2021 roku,

2.

W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w § 11 oraz § 12 niniejszego Regulaminu, a
także w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Emitenta, w tym w szczególności
okoliczności, których przyczyny leżałyby po stronie Kupującego, terminy, o których mowa w ust. 1
pkt 2 i 3 powyżej ulegną proporcjonalnemu wydłużeniu o czas trwania wspomnianych zdarzeń
oraz czas konieczny do zapobieżenia ich skutkom.
3. Strony zgodnie postanawiają, celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, że chwilą należytego
wykonania ich zobowiązań jest:
1) dla Kupującego – chwila uznania rachunku płatniczego E
 mitenta pełną kwotą Ceny
2) dla Emitenta:
a) w ramach Procesu STO – chwila zasilenia przez Emitenta adresu portfela podanego przez
Kupującego Tokenami w liczbie równej lub większej niż Liczba T
 okenów Kupującego,
b) w przypadku Tokenów Pochodnych – zautomatyzowanie poprzez technologię blockchain
przekazywania Tokenów Pochodnych.
4. Tokeny Pochodne są należne Kupującemu od dnia wypełnienia zobowiązania, o którym mowa w
ust. 3 pkt 1, przy czym w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nastąpi przekazanie Tokenów
należnych za okres go poprzedzający.
§ 5.
Oświadczenia Kupującego oraz prawo konsumenta do odstąpienia
1.
2.
3.

Kupujący bezwarunkowo i nieodwołalnie składa oświadczenia oraz zapewnienia wymienione
wZ
 ałączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
Kupujący oświadcza, że jest świadom, iż jeśli dokonuje zakupu Tokenów jako konsument,
przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy, jako zawartej na odległość zgodnie z art. 27
Ustawy o prawach konsumenta (bez podania przyczyny).
Z prawa do odstąpienia Kupujący może skorzystać w ciągu 14 dni od dnia akceptacji
niniejszego regulaminu poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu w formie
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dokumentowej, na adres adam@copernic.io. Oświadczenie może mieć postać zgodną z
wzorem zawartym w Załączniku nr 3.
4. Z chwilą doręczenia takiego oświadczenia umowa zawarta poprzez akceptację niniejszego
Regulaminu wygasa, a Strony zobowiązane są w ciągu kolejnych 14 dni zwrócić wszystko co
sobie do tej pory świadczyły (w szczególności zwrot Tokenów, zwrot Ceny).
§ 6.
Zobowiązania Kupującego
Poza innymi zobowiązaniami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz
postanowień niniejszego Regulaminu, Kupujący zobowiązuje się niniejszym w szczególności do:
1) terminowego dokonania zapłaty pełnej C
 eny na rzecz E
 mitenta;
2) ścisłego przestrzegania instrukcji Emitenta w zakresie koniecznym dla wydania na jego rzecz
Tokenów Pierwotnych oraz uczestnictwa w Procesie STO, jak i przekazywania na jego rzecz
Tokenów Pochodnych
3) celem uzyskania od Emitenta Tokenów Pochodnych – wdrożenia na swoich urządzeniach
aplikacji teleinformatycznej udostępnionej bądź zalecanej przez Emitenta i zablokowanie z jej
wykorzystaniem Tokenów Pierwotnych, co uprawniać będzie do otrzymywania Tokenów
Pochodnych w liczbie odpowiadającej w ciągu roku liczbie zablokowanych Tokenów
Pierwotnych. Kupujący przyjmuje niniejszym do wiadomości, że zgłoszenie żądania
rozpoczęcia przekazywania Tokenów Pochodnych w inny sposób oraz w innym terminie niż
opisany w zdaniu poprzednim nie będzie dla Stron skuteczne i nie będzie zobowiązywało
Emitenta do jakiegokolwiek świadczenia na rzecz Kupującego, z tytułu czego Emitent nie
będzie ponosił jakichkolwiek konsekwencji, a Kupujący nie będzie uprawniony do kierowania
wobec Emitenta jakichkolwiek roszczeń;
4) bieżącego informowania Emitenta o wszelkich zmianach wynikłych w związku z
wykonywaniem Regulaminu, a w szczególności zgłaszania mu w formie pisemnej zastrzeżeń
dotyczących przebiegu Procesu STO w kontekście należytego wykonania postanowień
niniejszego Regulaminu, w terminie siedmiu (7) dni od dnia wykrycia nieprawidłowości, pod
rygorem utraty możliwości podnoszenia względem E
 mitenta roszczeń z tego tytułu;
5) ponoszenia kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu niniejszego Regulaminu, które
nie zostały literalnie opisane jako zobowiązania Emitenta;
6) niezwłocznego przedstawiania Emitentowi wszelkich danych, oświadczeń oraz dokumentów,
których zażąda Emitent, a które w jego swobodnej ocenie będą niezbędne dla realizacji
niniejszego R
 egulaminu.
§ 7.
Oświadczenie Emitenta
1.

2.

Emitent niniejszym oświadcza, że według aktualnego stanu wiedzy technicznej, posiada
niezbędne doświadczenie oraz kwalifikacje, a także zaplecze ekonomiczne, techniczne oraz
personalne, do przeprowadzenia Przedsięwzięcia oraz Procesu STO a po jego stronie nie istnieją
jakiekolwiek przeszkody, które mogłyby uniemożliwić zawarcie oraz wykonanie niniejszego
Regulaminu, przy czym nie oznacza to, że zapewnia on Kupującego, czy też gwarantuje mu, że
Przedsięwzięcie oraz Proces STO zostaną przeprowadzone i zakończone zgodnie z ich
założeniami.
Emitent niniejszym wskazuje, że zarówno on, jak i jego doradcy oraz inne osoby, które
bezpośrednio lub pośrednio uczestniczyły w zawarciu Regulaminu po stronie Emitenta, nie
złożyły Kupującemu żadnych innych oświadczeń i gwarancji niż te, które zostały wskazane wprost
w niniejszym Regulaminie, a Kupujący nie jest uprawniony do powoływania się na inne
oświadczenia i gwarancje niż te, które zostały wskazane wprost w niniejszym R
 egulaminie.
§ 8.
Zobowiązania Emitenta

1.

Emitent zobowiązuje się na mocy niniejszego R
 egulaminu do:
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1)

terminowego wydania Tokenów Pierwotnych, zgodnie z założeniami, o których mowa w ust.
2 poniżej;
2) terminowego przekazywania Tokenów Pochodnych, zgodnie z założeniami, o których mowa
w ust. 3 poniżej;
2. Celem należytego i rzetelnego wydania Tokenów Pierwotnych, Emitent w terminie, o którym
mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) powyżej, zobowiązany jest do dokonania następujących czynności:
1) zaprojektowanie smart contractu zgodnie z przyjętym modelem dystrybucji T
 okenów;
2) przeprowadzenie testów s mart contractu w sieci testowej;
3) wdrożenie smart contractu w sieci głównej.
3. Celem należytego i rzetelnego rozpoczęcia przekazywania Tokenów Pochodnych, Emitent w
terminie, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3) powyżej, zobowiązany jest do dokonania
następujących czynności:
1) udostępnienie Kupującemu aplikacji teleinformatycznej umożliwiającej zablokowanie (tzw.
staking) T
 okenów Pierwotnych
2) świadczenie na rzecz Kupującego bieżącego wsparcia informatycznego.
4. Tokeny będą wydane Kupującemu na adres, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt. 3), chyba że Emitent
w drodze jednostronnej decyzji uzna za właściwe odmienne zorganizowanie Procesu STO, w
szczególności z wykorzystaniem wyspecjalizowanej platformy, w związku z czym przekaże
Kupującemu szczegółowe instrukcje.
5. Emitent zapewnia Kupującego, że Tokeny Pierwotne wyemitowane w ramach Procesu STO
będą uprawniać każdorazowo ich dysponenta do żądania, w sposób określony w niniejszym
Regulaminie, przekazywania na jego adres portfela Tokenów Pochodnych, zaś te uprawniać
będą posiadacza d
 o:
1) zamiany na energię elektryczną pochodzącą z Przedsięwzięcia pod warunkiem zawarcia
umowy na dostarczanie energii elektrycznej z Emitentem bądź podmiotem powiązanym z
nim osobowo lub kapitałowo, o ile będzie on do tego uprawniony,
2) żądania od Emitenta odkupu Tokenów Pochodnych, przy czym odkup będzie następował w
ostatni dzień roboczy każdego miesiąca po cenie rynkowej 1 kWh zgodnie z ceną zamknięcia
indeksu BASE_Y-”oznaczenie roku następującego po aktualnym” na Towarowej Giełdzie
Energii dnia poprzedzającego odkup.
§ 9.
Cena
1.
2.

Ustalona wysokość wsparcia finansowego Przedsięwzięcia przez Kupującego wyraża się Ceną
wskazaną w § 3 ust. 2 pkt 1) i płatna będzie jednorazowo na rzecz Emitenta zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Celem usunięcia wątpliwości postanawia się, że w przypadku niewykonania przez Kupującego
zobowiązania do zapłaty Ceny albo zapłaty przez Kupującego niepełnej Ceny Emitent może w
szczególności, choć nie wyłącznie:
1) żądać zapłaty na swoje dobro całkowitej Ceny lub pozostałej do zapłaty części całkowitej Ceny;
2) odstąpić od umowy zgodnie z postanowieniami § 13, z tym zastrzeżeniem, że odstąpienie nie
wpłynie na inne uprawnienia Emitenta wynikające z treści niniejszego Regulaminu, a nadto
nie jest zobowiązany do wykonywania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Regulaminu
na rzecz Kupującego.
§ 10.
Sposób zapłaty Ceny

1.

Jeśli Kupujący przy zawarciu Regulaminu, lub bezpośrednio po jej zawarciu, lecz nie później niż w
terminie trzech (3) dni od dnia zaakceptowania niniejszego Regulaminu zakomunikuje
Emitentowi chęć otrzymania, Emitent wystawi fakturę VAT na rzecz Kupującego, a Kupujący
zapłaci Emitentowi Cenę w terminie siedmiu (7) dni od dnia wystawienia faktury VAT na
rachunek bankowy Emitenta. W przeciwnym wypadku, Kupujący zapłaci Emitentowi Cenę w
terminie siedmiu (7) dni od dnia zaakceptowania niniejszego Regulaminu. W przypadku złożenia
żądania o wystawienie faktury w terminie późniejszym, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty
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2.

Ceny w terminie 7 dni od zaakceptowania Regulaminu niezależnie od momentu wystawienia
faktury.
W przypadku, gdy płatność dokonana ma zostać w formie środków pieniężnych, Strony zgodnie
postanawiają, że zapłata całkowitej Ceny lub jej części na inny rachunek bankowy Emitenta niż
wskazany w Regulaminie lub z wykorzystaniem innej waluty niż wskazana w Regulaminie, w
przypadku gdy Emitent poniesie przez taką czynność szkodę z uwagi na różnicę kursową lub inne
okoliczności, rodzić będzie obowiązek naprawienia szkody dla Emitenta przez Kupującego w
terminie siedmiu (7) dni od dnia doręczenia mu wezwania przez E
 mitenta.
§ 11.
Zasady odpowiedzialności

1.

Strony ponoszą odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy na zasadach
ogólnych, o których mowa w art. 471 Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem postanowień
niniejszego paragrafu.
2. Przewidziane niniejszym Regulaminem zobowiązania Emitenta będą traktowane jako
zobowiązania starannego działania i przy zachowaniu należytej staranności przewidzianej dla tego
typu stosunków. W żadnym wypadku odpowiedzialność Emitenta nie może być oceniana na
podstawie przepisów i zasad dotyczących wykonywania zobowiązań rezultatu.
3. Emitent nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania
umowy na skutek:
1) wystąpienia zdarzeń mających źródło w zastosowaniu technologii zdecentralizowanych
rejestrów w Procesie STO oraz związanych z funkcjonowaniem blockchain Ethereum bądź
innej platformy wybranej przez E
 mitenta n
 a potrzeby realizacji Procesu STO
2) wystąpienia zdarzeń mających źródło w działaniach lub zaniechaniach osób trzecich, a w
szczególności organów administracji publicznej, bądź innych agencji rządowych lub lokalnych,
w najszerszym możliwym rozumieniu, w tym zmiany przepisów prawa bądź ich interpretacji,
które uniemożliwiłoby lub poważnie utrudniło przeprowadzenie Procesu STO lub
Przedsięwzięcia zgodnie z normami prawa powszechnie obowiązującego – bez względu na
jurysdykcję;
3) jakichkolwiek działań bądź zaniechań przy jej wykonywaniu ze strony Kupującego, a w
szczególności jego niewłaściwego zastosowania się do instrukcji Emitenta w zakresie obsługi
Tokenów czy niewdrożenia bądź nienależytego wdrożenia aplikacji teleinformatycznej
służącej do zamrożenia Tokenów Pierwotnych w celu rozpoczęcia przekazywania przez
Emitenta Tokenów Pochodnych, ich zabezpieczenia, bądź do instrukcji przekazywanych
przez Emitenta w trakcie Procesu STO, chyba że do wystąpienia wyżej wymienionych zdarzeń
doszło na skutek umyślnego działania Emitenta.
4) działań bądź zaniechań osób trzecich, które skutkowały naruszeniem prawidłowego przebiegu
Procesu STO, w szczególności jeśli na skutek takich działań lub zaniechań nastąpił przepadek
Tokenów Pierwotnych bądź Tokenów Pochodnych lub innych aktywów przechowywanych
w formie cyfrowej, do których odnoszą się postanowienia niniejszego Regulaminu, chyba że
Kupujący wykaże, że Emitent nie zachował w zakresie zabezpieczenia informatycznego
Procesu STO staranności przyjętej przy tego typu czynnościach.
4. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że procesy STO są procesami opartymi na wykorzystaniu
innowacyjnych technologii, których stosowanie wiąże się ze szczególnymi ryzykami, a ponadto iż
stanowisko organów państwowych względem stosowania ww. technologii podlega dynamicznym
zmianom, oraz że nie występuje w tym zakresie jednolita linia orzecznicza czy interpretacyjna, a w
konsekwencji wyraża zgodę na całkowite zwolnienie Emitenta z odpowiedzialności z tytułu
zdarzeń wymienionych w ust. 3 powyżej i zrzeka się względem niego wszelkich roszczeń oraz
praw z tego tytułu, które przysługują mu lub mogłyby przysługiwać mu w przyszłości.
5. Strony zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Emitenta z tytułu rękojmi zostaje wyłączona w
najszerszym, dopuszczalnym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zakresie.
6. Kupujący zwalnia niniejszym Emitenta, przedstawicieli Emitenta, jego wykonawców,
pośredników, agentów, doradców, partnerów i pracowników od wszelkich roszczeń, szkód, strat i
wydatków wynikających z opisanych w niniejszym paragrafie zdarzeń, w tym roszczeń, które
mogłyby pochodzić od osób trzecich.
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§ 12.
Siła wyższa
1.

2.
3.

Strony zgodnie postanawiają, że w ich rozumieniu Siła Wyższa jest to zdarzenie:
a. powszechne,
b. zewnętrzne,
c. nadzwyczajne,
d. niemożliwe do zapobieżenia dla Stron, a zarazem któremu obiektywnie nie sposób
zapobiec przy zachowaniu najwyższej staranności przez którąkolwiek ze S
 tron,
a w szczególności, choć niewyłącznie:
1) wojny,
2) zamieszki,
3) strajki generalne,
4) klęski żywiołowe,
5) zmiany norm prawa powszechnie obowiązującego lub ich interpretacji przez
uprawnione organy (bez względu na jurysdykcję) mające wpływ na wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy,
6) zaprzestanie lub znaczne ograniczenie funkcjonowania sieci blockchain Ethereum.
Emitent będzie zwolniony od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek
udokumentowanej siły wyższej.
Strony zgodnie postanawiają, że wystąpienie Siły Wyższej pozostaje bez wpływu na
zobowiązania pieniężne S
 tron przewidziane w R
 egulaminie.
§ 13.
Rozwiązanie

1.

2.

3.

Strony zgodnie postanawiają, że Emitent, bez uchybienia dla przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz innych postanowień niniejszego Regulaminu, może odstąpić od całości lub
części umowy w terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku w przypadku opóźnienia przez
Kupującego w zapłacie Ceny w całości lub części, w terminie o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1)
powyżej.
Strony zgodnie postanawiają, że Emitent, bez uchybienia dla przepisów prawa powszechnie
obowiązującego oraz innych postanowień niniejszego Regulaminu, może wypowiedzieć umowę
w przypadku:
1) zaistnienia niewymienionych w niniejszym paragrafie okoliczności uniemożliwiających lub
ograniczających swobodne wykonywanie przez Kupującego obowiązków wynikających z
niniejszego R
 egulaminu;
2) w którym którekolwiek z oświadczeń Kupującego, o których mowa w Załączniku 1 do
Regulaminu, okaże się nieprawdziwe;
3) w którym Kupujący pozostawałby w opóźnieniu w spełnieniu przewidzianych niniejszą
Regulamin świadczeń niepieniężnych.
Strony zgodnie postanawiają, że rozwiązanie niniejszego Regulaminu pod jakimkolwiek tytułem
prawnym lub faktycznym, a w szczególności w drodze złożenia skutecznego oświadczenia o
odstąpieniu lub wypowiedzeniu (bez względu na podstawę prawną – ustawową lub umowną):
1) nie powoduje po stronie Emitenta obowiązku zwrotu na rzecz Kupującego uiszczonej (o ile to
nastąpiło) Ceny w zakresie, w jakim Emitent poniósł do chwili wygaśnięcia umowy
bezpośrednie oraz pośrednie, uzasadnione koszty związane z Przedsięwzięciem oraz
organizacją Procesu STO, a w szczególności, choć nie wyłącznie, koszty związane z pracami
merytorycznymi,
programistycznymi,
technicznymi,
infrastrukturalnymi,
obsługą
administracyjną,
prawną,
księgową,
zatrudnieniem
doradców,
podwykonawców,
pełnomocników, kancelarii, biegłych i audytorów oraz inne koszty, których poniesienie mogło
być rozsądnie przewidziane z powołaniem na cel gospodarczy realizacji Przedsięwzięcia,
albowiem obu Stronom jest wiadome, iż Cena zostanie przeznaczona na realizację
Przedsięwzięcia oraz organizację Procesu STO, która to wymagają nabycia odpłatnych usług,
bez możliwość żądania przez Emitenta zwrotu wynagrodzenia podmiotów i osób
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świadczących te usługi w przypadku wstrzymania Procesu STO i Przedsięwzięcia, co jest
Kupującemu w
 iadome i na co wyraża zgodę;
2) nie uprawnia Kupującego do podnoszenia względem Emitenta praw lub roszczeń z tytułu
utraconych korzyści, w tym oczekiwanego zysku, oraz odsetek za korzystanie z kapitału.
§ 14.
Cesja praw i obowiązków
1.

2.

Kupujący niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie
może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu na rzecz
osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Emitenta – pod rygorem nieważności. Zakaz
przewidziany w zdaniu poprzednim nie dotyczy sytuacji wtórnego zbycia na rzecz osób trzecich
Tokenów Pierwotnych bądź Tokenów Pochodnych nabytych przez Kupującego. Poprzez
zbycie wtórne na rzecz osób trzecich, o którym mowa w zdaniu poprzednim Strony zgodnie
rozumieją zbycie Tokenów, które Kupujący otrzyma od Emitenta zgodnie z niniejszym
Regulaminem. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, Strony zgodnie ustalają, że powyższy
zakaz zmiany wierzyciela wierzytelności Kupującego bez uprzedniej pisemnej zgody Emitenta
dotyczy również wszelkich innych niż przelew czynności prawnych Kupującego, których
rezultatem może być wejście osoby trzeciej w prawa wierzyciela lub przejęcie przez osobę trzecią
praw wierzyciela, a w szczególności choć niewyłącznie w rezultacie poręczenia, spłaty dłużnika
lub zastawu.
Kupujący niniejszym bezwarunkowo i nieodwołalnie przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że
Emitent może w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku przenieść prawa i obowiązki wynikające z
niniejszego Regulaminu, w tym w zakresie w jakim powiązane są one z Tokenami Pierwotnymi
lub Tokenami Pochodnymi, na wybraną przez siebie osobę trzecią bądź osoby trzecie. Kupujący
wyraża niniejszym z góry zgodę na takie swobodne przeniesienie praw oraz obowiązków.
§ 15.
Całość ustaleń i zmiany regulaminu

1.

Regulamin stanowi całość ustaleń pomiędzy Stronami w odniesieniu do przedmiotu
przewidzianego w Umowie oraz zastępuje wszelkie ewentualne wcześniejsze stosunki prawne
pomiędzy Stronami w odniesieniu do takich kwestii. W szczególności, Strony przyjmują do
wiadomości, że oświadczenia i zapewnienia zawarte w Umowie są jedynymi oświadczeniami i
zapewnieniami złożonymi przez nie w związku z transakcją przewidzianą w Umowie. Powyższe
oświadczenie dotyczy także doradców ekonomicznych, technicznych oraz prawnych Stron, jak
również wszystkich innych, które pośrednio lub pośrednio brały udział lub doradzały Stronom przy
zawarciu umowy i osoby te nie złożyły żadnych innych oświadczeń i zapewnień w związku z
transakcją przewidzianą w Regulaminie.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Regulaminu, rozwiązanie umowy zawartej poprzez
jego akceptację oraz oświadczenia lub zawiadomienia składane na jej podstawie, za wyjątkiem
tych wyraźnie wymienionych w postanowieniach niniejszego Regulaminu, wymagają
powiadomienia Kupującego o tych zmianach w formie dokumentowej formy dokumentowej oraz
publikacji na token page P
 rocesu STO n
 a platformie mosaico.ai.
3. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne lub nie będzie mogło być
implementowane z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, Strony w dobrej wierze
dokonają zmiany Regulaminu w sposób oddający dokonane ustalenia Stron oraz zgodny z
wymogami obowiązującego prawa.
4. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu okaże się nieważne lub
niewykonalne, pozostałe postanowienia będą ważne i wiążące tak jakby nie istniało postanowienie
nieważne.
§ 16.
Prawo właściwe
1.

Strony zgodnie postanawiają, że niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim
będzie interpretowany.
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2.
3.

Strony zgodnie postanawiają, że niniejszy Regulamin podlega jurysdykcji sądów polskich.
Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają przepisom prawa konsumenckiego, a w
szczególności podstawowym zasadom ochrony konsumenckiej, w przypadku w którym
uprawniony organ uznałby ich zastosowanie za właściwe dla niniejszego Regulaminu.
§ 17.
Wybór sądu

Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory mogące zaistnieć pomiędzy Kupującym oraz
Emitentem w związku z niniejszą umową będą rozstrzygane przez:
a) W przypadku Kupującego niebędącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego przez sąd właściwy miejscowo dla Emitenta;
b) W przypadku Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego.
§ 18.
Inne postanowienia
1.
2.

Wszelkie załączniki do niniejszego R
 egulaminu stanowią z nią integralną całość.
Kupujący oświadcza, że jest prawidłowo umocowany do akceptacji niniejszego R
 egulaminu.
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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu Sprzedaży Tokenów – Oświadczenia Kupującego
Kupujący oświadcza oraz zapewnia E
 mitenta że:
1.

nie jest obywatelem ani rezydentem podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki,
Chińskiej Republiki Ludowej, ani innego państwa, którego prawo ogranicza lub zabrania
udziału w procesach zbiorczo oraz powszechnie określanych jako Security Token
Offering lub t oken sale;
2. w ramach Procesu STO działa w imieniu własnym i na własną rzecz, a w szczególności
nie działa na rzecz osoby lub podmiotu będącego obywatelem bądź rezydentem
podatkowym Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej, ani innego
państwa, którego prawo ogranicza lub zabrania udziału w procesach zbiorczo oraz
powszechnie określanych jako Security Token Offering lub t oken sale;
3. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Regulamin, jak i inne pochodzące od Emitenta
oświadczenia, nie stanowią oferty publicznej, oraz że Regulamin nie jest zawierana w
związku z jakąkolwiek ofertą publiczną;
4. przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zarówno Token Pierwotny, jak i Token
Pochodny nie są:
a) instrumentem finansowym w rozumieniu art. 2. ust. 1. Ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
b) jednostką uczestnictwa lub certyfikatem inwestycyjnym w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi;
c) detalicznym produktem zbiorowego inwestowania w rozumieniu art. 4.
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26
listopada 2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje,
dotyczących
detalicznych
produktów
zbiorowego
inwestowania
i
ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) i nie jest objęty
regulacjami prawnymi gwarantowanymi przez państwo;
5. przyjmuje do wiadomości i został o tym poinformowany, że Proces STO oraz
Przedsięwzięcie nie są:
a) ofertą publiczną w rozumieniu art. 3. ust. 1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych l ub podobną;
b) działalnością zarządzania alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w
rozumieniu art. 1a. Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi l ub podobną;
c) działalnością zarządzania funduszami inwestycyjnymi w rozumieniu przepisów
Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi l ub podobną;
d) działalnością wykonywaną przez fundusz inwestycyjny (fundusz inwestycyjny
otwarty, fundusz inwestycyjny zamknięty lub specjalistyczny fundusz
inwestycyjny otwarty), bądź działalnością wykonywaną przez alternatywny
fundusz inwestycyjny w rozumieniu art. 2. lit. 10a. Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami
inwestycyjnymi l ub podobną;
e) działalnością wykonywaną przez alternatywną spółkę inwestycyjną w rozumieniu
art. 8a. Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i
zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi l ub podobną;
f) działalnością funduszu emerytalnego w rozumieniu art. 2. ust. 1. Ustawy z dnia 28
sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych lub
podobną;
g) działalnością ubezpieczeniową lub reasekuracyjną w rozumieniu art. 4. ust. 1. i 2.
Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej lub podobną;
h) działalnością bankową obejmującą m.in. czynności, o których mowa w art. 5. ust. 1.
bądź art. 6. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe l ub podobną;

10| Strona

i)

działalnością outsourcingową w zakresie czynności bankowych, czynności
funduszy
inwestycyjnych
lub
zakładów
ubezpieczeniowych
bądź
reasekuracyjnych w rozumieniu właściwych przepisów prawa powszechnego lub
podobną;
j) działalnością w zakresie obrotu instrumentami finansowymi w rozumieniu
przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi
lub podobną;
k) działalnością polegającą na świadczeniu usług płatniczych w rozumieniu art. 3.
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych lub podobną;
l) inną działalnością regulowaną, reglamentowaną bądź koncesjonowaną, a w
szczególności działalnością wymagającą licencji, pozwolenia, zezwolenia,
zgłoszenia, koncesji, wpisu do rejestru działalności uregulowanej lub jakiejkolwiek
innej zgody osób trzecich będących organami administracji publicznej, w
rozumieniu właściwych przepisów prawa polskiego;
a ponadto, że Emitent:
a) nie prowadzi działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób
fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niemających osobowości
prawnej, w celu udzielania kredytów, pożyczek pieniężnych lub obciążania ryzykiem tych
środków w inny sposób oraz, że nie podejmie się prowadzenia takiej działalności;
b) nie wykonuje działalności polegającej na lokowaniu w papiery wartościowe, instrumenty
rynku pieniężnego lub inne prawa majątkowe, aktywów osób fizycznych, osób prawnych
lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zebranych w
drodze propozycji zawarcia Regulaminu, której przedmiotem jest udział w tym
przedsięwzięciu oraz, że nie podejmie się prowadzenia takiej działalności;
Dodatkowo Kupujący oświadcza, że
1)

przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Tokeny Pierwotne nie będą stanowić całości
cyfrowych tokenów wystawionych przez Emitenta na potrzeby Procesu STO, a Emitent
nie gwarantuje, że Tokeny Pierwotne będą stanowiły określony procent ze wszystkich
tokenów wystawionych przez E
 mitenta na potrzeby P
 rocesu STO;

2) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nie będzie uprawniony do wydawania
Emitentowi poleceń odnośnie do pożytkowania Ceny, jak i przebiegu Procesu STO czy
Przedsięwzięcia;
3) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że podmiotem wyłącznie uprawnionym do
decydowania o wykorzystaniu Ceny jest Emitent, zaś Kupujący nie jest uprawniony do
wydawania w tym zakresie E
 mitentowi poleceń i tym podobnych;
4) przyjmuje do wiadomości, że od chwili wydania, Token Pierwotny nie może zostać
przedstawiony Emitentowi do wykupu poza przypadkami literalnie opisanymi w treści
Regulaminu;
5) zapoznał się z Przedsięwzięciem, jego mechanizmem i potencjałem, jak również uzyskał
wszelkie niezbędne dla niego informacje i dane, które uznaje za wystarczające dla
podjęcia decyzji o zaakceptowania niniejszego Regulaminu i przyjęciu na siebie
zobowiązania do przekazania C
 eny na rzecz E
 mitenta;
6) podjął samodzielną i niczym nieograniczoną decyzję o zaakceptowaniu niniejszego
Regulaminu, jak również przyjmuje na siebie zobowiązania do przekazania Ceny na
rzecz E
 mitenta;
7) jest mu wiadome i objęte jego świadomością, że Emitent nie gwarantuje Kupującemu
tego, iż Przedsięwzięcie, jak również Tokeny Pierwotne czy Tokeny Pochodne
przyniosą Kupującemu oczekiwane przez niego rezultaty, wyniki, czy też korzyści
ekonomiczne;
8) potwierdza, iż Emitent nie zapewniał i nie gwarantował Kupującemu tego, że
oczekiwane przez niego rezultaty, wyniki, czy też korzyści ekonomiczne związane z
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Przedsięwzięciem, czy też Tokenami Pierwotnymi bądź Tokenami Pochodnymi
zostaną osiągnięte;
9) jest świadom ryzyka, iż Tokeny Pierwotne czy Tokeny Pochodne oraz ich wartość, czy
też użyteczność mogą następczo nie odpowiadać Cenie, a ich rzeczywista wartość, czy
też użyteczność może być zdecydowanie niższa od Ceny;
10) jest mu wiadome, że realizacja Przedsięwzięcia może nie dojść do skutku ze względu na
działania organów państwowych, a w tym działania mające na celu ograniczenie lub
wyłączenie możliwości przeprowadzenia Procesu STO;
11) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Emitent oraz podmioty działające na jego
zlecenie oraz z nim współpracujące będą podejmować w dobrej wierze działania mające
na celu realizację Przedsięwzięcia oraz Procesu STO, jednak możliwe jest, iż
Przedsięwzięcie, jak również Proces STO nie zostaną zrealizowane lub zrealizowane
jedynie w części, a Tokeny Pierwotne czy Tokeny Pochodne mogą być bezużyteczne z
uwagi na względy techniczne, handlowe, komercyjne oraz kwestie prawne, a w tym
regulacje prawne stanowione przez właściwe organy państwowe;
12) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że nawet jeśli Przedsięwzięcie oraz Proces STO
zostaną zrealizowane, to Przedsięwzięcie, czy też Tokeny Pierwotne bądź Tokeny
Pochodne, ze względu na brak zainteresowania Przedsięwzięciem, ograniczony
potencjał sprzedażowy oraz marketingowy, zakazy i regulacje prawne mogą nie
przynieść oczekiwanych rezultatów i wartości;
13) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Przedsięwzięcie oraz Proces STO są obarczone
istotnym ryzykiem finansowym, prawnym, jak również technologicznym;
14) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że okazanie Tokena Pierwotnego Emitentowi w
skonwencjonalizowanej formie oraz w terminie przewidzianym postanowieniami
Regulaminu, jest czynnością niezbędną w celu otrzymania od Emitenta Tokenów
Pochodnych, a zatem że przekazanie Tokena Pierwotnego osobie trzeciej, pod
jakimkolwiek tytułem prawnym lub faktycznym, bądź jego utrata, w tym na skutek
okoliczności o podłożu technicznym, wiązać może się z utratą przez Kupującego jego
uprawnień w ramach P
 rocesu STO;
15) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zawierając niniejszą Umowę nie przystępuje do
spółki Emitenta, nie tworzy spółki Emitenta, jak również nie nabywa praw
korporacyjnych w spółce Emitenta, jak również nie nawiązuje z Emitentem stosunku
prawnego o zbliżonym charakterze, a w tym spółki cywilnej, czy też joint venture;
16) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Emitent może, lecz nie musi zawrzeć w
przyszłości podobne umowy, co niniejsza, z osobami trzecimi;
17) posiada szeroką wiedzę z zakresu funkcjonowania, użytkowania oraz użyteczności
oprogramowania itp. opartych na technologii blockchain;
18) zdaje sobie w pełni sprawę z tego, że procesy STO są procesami opartymi na
wykorzystaniu innowacyjnych technologii, których stosowanie wiąże się ze szczególnymi
ryzykami, a ponadto iż stanowisko organów państwowych względem stosowania ww.
technologii podlega dynamicznym zmianom, oraz że nie występuje w tym zakresie
jednolita linia orzecznicza czy interpretacyjna;
19) posiada wiedzę oraz doświadczenie w zakresie inwestowania, które umożliwiło mu
podjęcie świadomej oraz dobrowolnej decyzji w przedmiocie Przedsięwzięcia oraz
związanych z nim ryzyk;
20) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Tokeny nie mogą być traktowane jako
inwestycja, czy też nie zostaną wyemitowane jako inwestycja;
21) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wszelkie prawa własności intelektualnej, prawa
autorskie itp. do Przedsięwzięcia będą przysługiwać Emitentowi, a Kupujący nie
nabywa ich w jakimkolwiek stopniu;
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22) przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że zawarcie niniejszego Regulaminu może
wywrzeć skutki natury podatkowej, a Emitent w żadnym stopniu nie zobowiązuje się do
tego, aby wskazać Kupującemu skutki podatkowe zawarcia niniejszego Regulaminu, jak
również, a tym bardziej, aby uregulować ewentualne podatki, albowiem obowiązek ten
spoczywa na Kupującym;
23) środki pieniężne przeznaczone na Cenę pochodzą z legalnych źródeł, o czym zapewnia
Emitenta i gwarantuje legalność tych środków;
24) jest wypłacalny i posiada konieczne do wykonania umowy środki finansowe;
25) nie istnieją po jego stronie jakiekolwiek przeszkody, które mogłyby uniemożliwić
zawarcie oraz wykonanie niniejszej umowy czy udział w P
 rocesie STO;
26) jeśli jest osobą fizyczną i pozostaje w związku małżeńskim – zapewnia i oświadcza, że
jego małżonek wyraził zgodę na zaakceptowanie niniejszego Regulaminu i nie wnosi w
tym przedmiocie sprzeciwu po myśli art. 361 oraz 37 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy
27) nie posiada żadnych zaległości płatniczych względem organów administracji publicznej,
a w szczególności choć nie wyłącznie zaległości wobec urzędów podatkowych, Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych czy urzędów celnych;
28) nie toczy się jakiekolwiek postępowanie sądowe, egzekucyjne, administracyjne lub
zabezpieczające którego uczestnikiem byłby, a które mogłyby naruszyć jego
wypłacalność;
29) nie jest zagrożony niewypłacalnością, a suma przysługujących osobom trzecim
względem niego wierzytelności nie jest większa od sumy jego majątku, w tym
wymagalnych i bezspornych wierzytelności;
30) posiada pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu norm prawa polskiego,
która nie została ograniczona w drodze prawomocnego orzeczenia sądu.
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ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu Sprzedaży Tokenów – Regulamin Tokenów
§1
1. Wraz z nabyciem Tokena Pierwotnego, Emitent i Kupujący zawierają umowę dzierżawy
rzeczy przyszłej – zespołu rzeczy ruchomych, to jest instalacji farmy fotowoltaicznej,
znajdujących się na gruncie położonym w miejscowości Stary Dzików gmina Stary Dzików
o powierzchni 1,15 ha, oznaczonym w ewidencji gruntów nr 1264/10, z pozwoleniem na
budowę wydanym decyzją Starosty Lubaczowskiego nr 519/2019 z dnia 13.09.2019 r., znak
sprawy: ABR.6740.7.14.2019, którego posiadaczem jest obecnie Emitent.
2. Każdy nabyty Token Pierwotny oznacza nabycie prawa do części panelu fotowoltaicznego
o powierzchni pozwalającej na osiągnięcie szczytowej mocy produkcyjnej 1 W, tj. do 1 Wp
(watt-peak), wraz z odpowiadającym mu udziałem w pozostałych rzeczach ruchomych
stanowiących elementy farmy fotowoltaicznej jako całości (znak legitymacyjny do umowy
dzierżawy rzeczy przyszłej).
§2
Kupujący płacąc Cenę zgodnie z treścią Regulaminu Sprzedaży Tokenów zapłacił cały czynsz
dzierżawny za cały okres dzierżawy.
§3
1. Umowa

zostaje

zawarta na okres 25 lat, liczonych od dnia uruchomienia farmy

fotowoltaicznej, o której mowa w § 1 ust. 1.
2. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, umowa przechodzi na czas nieokreślony.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2., Umowa wygasa z dniem utraty przez Emitenta tytułu
prawnego do nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1, z uwzględnieniem postanowień
§ 4 ust. 2 i 3.
§4
1. Kupujący w każdej chwili może przenieść wszelkie prawa i obowiązki z niniejszej Umowy
poprzez zbycie Tokenu Pierwotnego w dowolny sposób, na dowolnych warunkach oraz
dowolnej osobie.
2. Emitent może przenieść swojego prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy wyłącznie
na inne spółki zajmujące się budową lub utrzymanie farm fotowoltaicznych bądź produkcją
energii elektrycznej, w szczególności w przypadku przeniesienia praw do gruntu o którym
mowa w § 1 powyżej.
3. W razie utworzenia farmy fotowoltaicznej na innym gruncie niż wskazany w § 1 ust. 1, we
wcześniejszym terminie, Strony uzgadniają, iż jednostronnym oświadczeniem Emitenta,
złożonym także w formie elektronicznej, Token Pierwotny może uprawniać do dzierżawy
takiego samego zespołu rzeczy ruchomych, jednak położonych na innej nieruchomości.
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§5
Kupujący daje Emitentowi prawo do korzystania z przedmiotu dzierżawy oraz pożytków z niego
pochodzących pod warunkiem określonym w § 6.
§6
1. Przedmiot dzierżawy nie zostaje wydany Kupującemu, jednakże w zamian Emitent będzie
przekazywać

Kupującemu

Tokeny

Pochodne

będące

odpowiednikiem

pożytków

z przedmiotu dzierżawy. Każdy Token Pochodny stanowi ekwiwalent 1 kWh.
2. Za każdy Token Pierwotny Kupującemu należy się jeden Token Pochodny rocznie, przez
okres wskazany w § 3.
3. Emitent rozpocznie przekazywanie Tokenów Pochodnych Kupującemu od dnia w terminie
14 dni od uruchomienia farmy fotowoltaicznej, jednak nie później niż dnia 1 stycznia 2021
roku.
4. Emitent zobowiązany jest zgodnie z wyborem Kupującego bądź to odkupić Tokeny
Pochodne od Kupującego za cenę 1 kWh na Towarowej Giełdzie Energii, bądź też przyjąć je
jako zapłatę za 1 kWh energii elektrycznej (pod warunkiem, iż Emitent bądź spółka z nim
powiązana jest spółką obrotu energii w rozumieniu przepisów prawa energetycznego).
§7
Emitent ma obowiązek dokonywania wszelkich napraw i uzupełnień niezbędnych do
zachowania przedmiotu dzierżawy w stanie niepogorszonym. Przez co rozumie się także
zapewnienie przez Emitenta, że dzierżawiony przez Kupującego panel nie ma sprawności
mniejszej niż 80% bądź uzupełnienie instalacji farmy o skradzione lub całkowicie uszkodzone
panele.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego o dzierżawie.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o odstąpieniu
(wzór)
Do:
Copernic sp. z o.o.
ul. Lekarska 1
31-203 Kraków

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Oświadczam o odstąpieniu od umowy sprzedaży Tokenów Pierwotnych oraz umowy
dzierżawy zawartej w ramach Procesu ICO:
Data zawarcia umowy
Liczba zakupionych
Tokenów Pierwotnych
Imię i nazwisko Kupującego
(konsumenta)
Adres e-mail
Kupującego użyty
podczas zakupu
Tokenów

Data
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