
Regulamin Platformy spółki UNIQUE RECIPES sp. z o.o. do sprzedaży Udziałów Spółki w ramach 

oferty crowdfundingowej skierowanej do inwestorów indywidualnych. 

§ 1. Definicje 

Wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały znaczenie jak niżej, chyba że z 

treści regulaminu wynika co innego: 

UNIQUE RECIPES – UNIQUE RECIPES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 

19a/105, 02-123 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000706549, nr REGON 368854814, NIP 9512450716. 

Administrator / UNIQUE RECIPES FINANCE – UNIQUE RECIPES FINANCE spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Korotyńskiego 19a/105, 02-123 Warszawa, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w 

Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000912872, 

REGON 389535811, NIP 7011045122. 

Crowdfunding – oznacza crowdfunding udziałowy, tj. sposób pozyskiwania kapitału, w ramach 

którego UNIQUE RECIPES prowadzi kampanię promocyjną, za pośrednictwem której składa 

Inwestorom ofertę nabycia Udziałów w Spółce w zamian za wpłaty na Udziały. 

Inwestor – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą 

prawną, zainteresowaną inwestycją w Udziały UNIQUE RECIPES. 

Serwis płatniczy – oznacza bezpieczny, zewnętrzny, internetowy serwis usługowy do obsługi 

płatności, tj. instytucję płatniczą obsługującą płatności dokonywane w ramach Platformy i służącą do 

zarządzania dokonanymi płatnościami. 

Rachunek płatniczy – rachunek płatniczy w rozumieniu art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 

roku o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r., poz. 873, tekst jednolity). 

Regulamin – oznacza niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania 

oraz funkcjonowania Platformy, prawa i obowiązki Administratora, i UNIQUE RECIPES. 

Platforma – oznacza podstronę domeny internetowej Spółki (elcrem.com) do subskrypcji Udziałów 

Spółki. 

Spółka – UNIQUE RECIPES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która zamierza zrealizować 

transakcję crowdfundingu udziałowego na Platformie w celu zebrania kapitału w zamian za 

oferowane Inwestorom Udziały. 

Udziały – oznaczają udziały Spółki, zarówno istniejące jak i nowo emitowane, oferowane Inwestorom 

w zamian za kapitał. 

Umowa przedwstępna – oznacza umowę zawieraną w ramach crowdfundingu udziałowego, 

pomiędzy Inwestorem a Administratorem, regulującą zasady nabycia Udziałów Spółki w imieniu 

Inwestora oraz procedurę zawarcia Umowy przyrzeczonej. 

Umowa przyrzeczona – oznacza umowę zbycia Udziałów zawieraną w ramach crowdfundingu 

udziałowego pomiędzy Inwestorem a Administratorem, której celem jest finalne przeniesienie 

własności Udziałów na Inwestora. 

 



§ 2. Zasady ogólne 

Korzystanie z Platformy oznacza zapoznanie się i akceptację Regulaminu i Umowy przedwstępnej 

nabycia Udziałów, i wyrażenie zgody na ich postanowienia.  

Z chwilą akceptacji Regulaminu następuje zawarcie Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną 

pomiędzy Inwestorem a Administratorem. 

Korzystanie z Platformy wymaga podania danych osobowych Administratorowi Platformy, co 

niniejszym Inwestor akceptuje i wyraża na to zgodę. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych 

osobowych zostały podane w niniejszym Regulaminie oraz w Polityce Prywatności dostępnej na 

stronie Spółki. 

Prawo do korzystania z Platformy mają wyłącznie osoby, które posiadają nieograniczoną zdolność do 

czynności prawnych. Inwestor, podejmując się korzystania z Platformy, oświadcza i gwarantuje, że 

posiada nieograniczoną zdolność do czynności prawnych, a korzystanie przez niego z Platformy nie 

narusza praw osób trzecich oraz postanowień obowiązujących umów lub przepisów prawnych. 

Inwestor może dokonać rejestracji na Platformie wyłącznie w imieniu własnym bądź na podstawie 

pełnomocnictwa lub innego wyraźnego umocowania od podmiotu, który reprezentuje. Jeżeli 

Inwestor dokonuje czynności w imieniu osoby trzeciej domniemywa się, że posiada ważne w świetle 

obowiązujących przepisów prawa pełnomocnictwo lub umocowanie do dokonania w jej imieniu 

czynności na Platformie. 

Administrator zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Inwestora o uzupełnienie danych 

osobowych jeżeli będzie to niezbędne do korzystania z Platformy lub realizacji Umowy przedwstępnej 

nabycia Udziałów (bądź Umowy przyrzeczonej, zawartej na podstawie Umowy przedwstępnej 

nabycia Udziałów). 

Inwestor ma prawo żądania tzw. „bycia zapomnianym” przez co rozumie się usunięcie wszelkich 

danych komputerowych zawierających jego dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem 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. 

Inwestor zawierając umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jednocześnie oświadcza, że: 

- zapoznał się z postanowieniami Regulaminu, w szczególności w części dotyczącej ostrzeżenia przed 

ryzykiem i w pełni akceptuje jego treść, 

- jest świadomy ryzyka inwestycyjnego, o którym mowa w Regulaminie i na Platformie, 

- spełnia określone w Regulaminie wymogi, a jego przystąpienie do Platformy ma charakter 

dobrowolny, 

- dane osobowe przez niego podane są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, 

- jest świadomy odpowiedzialności karnej za umieszczenie na Platformie danych osobowych, 

dokumentów, materiałów lub wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia, 

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na warunkach określonych w Ustawie o 

ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), 

- wyraża zgodę na zawarcie drogą elektroniczną umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz 

Umowy przedwstępnej nabycia Udziałów, 



- wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji systemowych i 

innych informacji od Spółki i Administratora, tj. powiadomień, wiadomości o Spółce i innych, 

- zobowiązuje się korzystać z Platformy w sposób zgodny z treścią Regulaminu. 

Akceptując niniejszy Regulamin Inwestor zobowiązuje się do: 

- zachowania w poufności wszelkich informacji, opinii, dokumentów dotyczących UNIQUE RECIPES, z 

którymi zapoznał się za pośrednictwem Platformy, które otrzymał od Zarządu Spółki lub od innych 

osób w związku z transakcją, lub które otrzymał za pośrednictwem bloga Spółki lub w wiadomościach 

email wysłanych w związku z korzystaniem z Platformy, 

- zwrotu, na żądanie Spółki, wszelkich informacji, opinii, dokumentów dotyczących Spółki które 

zostały mu udostępnione, 

- aktualizacji danych osobowych w przypadku ich zmiany. 

Administratorowi i UNIQUE RECIPES przysługuje prawo do edytowania i dowolnego zmieniania 

zamieszczonych przez siebie na Platformie plików, wideo i innych materiałów oraz danych 

osobowych poprzez ich poprawianie, uzupełnianie lub usuwanie. 

Administrator, działając w porozumieniu ze Spółką, może jednostronnie i bez jakichkolwiek 

dodatkowych wyjaśnień w stosunku do Inwestora, odrzucić zainicjowaną przez Inwestora transakcję 

subskrypcji Udziałów lub dokonać jej dowolną redukcję kwotową, o czym Administrator niezwłocznie 

informuje takiego Inwestora. 

Na żądanie Inwestora, który dokonał inwestycji w Udziały, po zakończeniu subskrypcji, Administrator 

i Spółka zlecą niezależny audyt przeprowadzonego procesu Crowdfundingu, obiegu płatności i 

przydziału Udziałów. Raport z takiego audytu zostanie niezwłocznie przekazany Inwestorom.  

W celu prawidłowego korzystania z Platformy, niezbędne jest: 

- połączenie z siecią Internet, 

- korzystanie z popularnej przeglądarki internetowej, 

- posiadanie poczty elektronicznej e-mail. 

§ 3. Ostrzeżenie przed ryzykiem 

Ostrzeżenie przed ryzykiem wyjaśnia skutki inwestowania w spółki znajdujące się we wczesnej fazie 

rozwoju tzw. „startupy”. 

Potencjalny Inwestor przed inwestycją powinien wziąć pod uwagę, m.in. że: 

- Spółka znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, a jej plany i zamierzenia przedstawione w opisie 

inwestycji mogą być zbyt ambitne, nierealistyczne lub niemożliwe do wykonania, 

- informacje i przewidywania odnoszące się do rozwoju Spółki i jej planów na przyszłość bazują na 

obecnych intencjach Spółki, formułowanych na dzień publikacji inwestycji na Platformie. Efekty 

rzeczywistych działań Spółki w przyszłości mogą różnić się od przewidywań, dlatego też opieranie się 

przez Inwestora jedynie na udostępnianych przez Spółkę informacjach i przewidywaniach jest 

obarczone wysokim ryzykiem, 

- wszelkie informacje, opinie, dokumenty znajdujące się w opisie inwestycji są poufne. Żadne z ww. 

informacji, opinii czy też dokumentów nie mogą być kopiowane, publikowane, ujawniane, 



reprodukowane czy dystrybuowane bez wcześniejszej pisemnej zgody Spółki, jak również nie mogą 

być wykorzystywane w celach innych niż dokonanie inwestycji w Spółki. 

Przed dokonaniem inwestycji Inwestor powinien zasięgnąć rady profesjonalisty posiadającego 

doświadczenie zawodowe w zakresie inwestowania, np. osoby posiadającej ważną licencję doradcy 

inwestycyjnego. 

Spółka bierze na siebie odpowiedzialność za informacje zawarte na Platformie i w załączonych na 

Platformie dokumentach. Spółka potwierdza, że wykazała się należytą starannością, by powyższe 

informacje były zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

Jakiekolwiek informacje na temat inwestycji publikowane poza Platformą, np. w mediach 

społecznościowych, w prasie czy w serwisach informacyjnych, nie są częścią opisu inwestycji. 

Administrator nie bierze odpowiedzialności za treści tam publikowane. 

Rozpowszechnianie informacji o Spółce i transakcji zawartych na Platformie w innych jurysdykcjach 

niż Polska może być regulowane przepisami prawa właściwymi dla tych jurysdykcji i dlatego osoby, 

które weszły w posiadanie ww. informacji i rozpowszechniają je poza Polską powinny stosować się do 

tych przepisów. 

Osoby, które uzyskują dostęp do informacji zawartych w opisie inwestycji potwierdzają, że spełniają 

wymogi regulowane przepisami prawa jurysdykcji, której podlegają i jurysdykcji, na obszarze której 

rozpowszechniają ww. informacje, w szczególności że są inwestorami świadomymi ryzyk związanych 

z inwestowaniem w spółki na wczesnym etapie rozwoju. 

§ 4. Zakres usług świadczonych przez Administratora 

Administrator występuje jako strona wszystkich umów, porozumień i relacji z Inwestorami. 

Administrator występuje jako inwestor nominowany z ramienia Inwestorów, zawierający z nimi 

Umowę przedwstępną nabycia Udziałów, nabywający Udziały w Spółce na zlecenie Inwestorów oraz 

podejmujący wszelkie niezbędne działania formalne w związku z posiadanymi Udziałami. 

§ 5. Dane osobowe 

Akceptując Regulamin Inwestor wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych przez 

Administratora Platformy, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu do momentu zakończenia 

realizacji zadań Administratora w związku z Regulaminem i Umową przedwstępną. 

Administratorem danych osobowych jest spółka UNIQUE RECIPES FINANCE sp. z o.o., która dokonuje 

przetwarzania danych osobowych Inwestorów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności 

Rozporządzenie 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 oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2001, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla działalności 

Platformy oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym jest 

uprawniony do przekazywania danych Inwestorów Spółce, podmiotom z nim powiązanym lub 

współpracującym, a także operatorom pocztowym i kurierskim. 

Przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż określone powyżej, tj. w celach promocyjnych i 

marketingowych jest możliwe wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Inwestora. 



Inwestor ma prawo wglądu do swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich 

poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 

Inwestor jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych podanych na Platformie niezwłocznie 

po zaistnieniu w tym zakresie jakiejkolwiek zmiany. 

W razie powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do prawdziwości bądź aktualności podanych 

przez Inwestora danych osobowych Administrator może wezwać Inwestora do niezwłocznego 

usunięcia nieprawdziwych danych osobowych bądź ich aktualizacji. 

Administrator może udostępniać dane osobowe Inwestora wyłącznie podmiotom upoważnionym na 

podstawie właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

Administrator z należytą starannością zabezpieczy dane dotyczące Inwestorów przed ingerencją osób 

trzecich, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za możliwą utratę danych, która nastąpiła bez jego 

woli i wiedzy. 

Inwestor korzystając z Platformy wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom 

trzecim i ich przetwarzanie przez nie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług 

świadczonych na podstawie Regulaminu. 

Platforma zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Inwestorów, w szczególności 

poprzez weryfikację informacji podanych w trakcie korzystania z Platformy w drodze kontaktu 

telefonicznego lub mailowego. 

§ 6. Reklamacje 

Każdemu Inwestorowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z 

funkcjonowaniem Platformy oraz świadczonych przez Administratora usług w ramach Platformy. 

Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: hello@uniquerecipes.eu lub 

pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Reklamacja, aby zostać rozpatrzona, powinna zawierać co najmniej: 

- przyczynę reklamacji, 

- aktualne dane Inwestora, 

- ewentualny zakres działań, których wykonania oczekuje Inwestor. 

Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni roboczych od dnia jej otrzymania. 

Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu, określonego w ustępie powyżej, w 

przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie szczegółowej wiedzy bądź powstaną inne 

przeszkody niezależne od Administratora. 

Administrator zastrzega ponadto, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Inwestora 

dodatkowych wyjaśnień. Inwestor jest zobowiązany do uzupełnienia reklamacji w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania prośby od Administratora. W razie bezskutecznego upływu tego terminu reklamację 

pozostawia się bez rozpoznania. 

Czas udzielania wyjaśnień przez Inwestora każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji. 

Składając reklamację za pośrednictwem poczty e-mail, Inwestor wyraża zgodę na przesłanie 

odpowiedzi na reklamację przez Administratora również w tej formie. Jednakże Inwestor może 



wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą e-mail, że oczekuje odpowiedzi 

Administratora w formie pisemnej, wówczas wskazuje właściwy adres do korespondencji. 

§ 7. Zmiany Regulaminu 

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Regulaminie. 

Zmiana niniejszego regulaminu wymaga opublikowania na Platformie lub na stronie www Spółki i jest 

skuteczna z chwilą dokonania publikacji nowej treści Regulaminu, o czym Inwestorzy zostaną 

powiadomieni przez Administratora nie wcześniej niż na 7 dni przez publikacją i nie później niż w dniu 

publikacji. 

W przypadku gdy Inwestor nie odrzuci zmian Regulaminu w terminie 14 dni, informując o tym 

Administratora w formie pisemnej, uznaje się że Inwestor zaakceptował zmiany Regulaminu i jest 

nimi związany od dnia wskazanego jako dzień wejścia zmian Regulaminu w życie. 

W przypadku odrzucenia zmian przez Inwestor umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega 

rozwiązaniu z dniem odrzucenia zmian. 

Niezależnie od powyższego Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu 

w każdej chwili z ważnych przyczyn. 

§ 8. Odpowiedzialność 

Administrator oświadcza, iż dokłada wszelkich starań, by Platforma dostępna była nieprzerwanie oraz 

by świadczone w jej ramach Usługi były na najwyższym możliwym poziomie, przy czym Administrator, 

w szczególności: 

- nie wyklucza czasowego zawieszenia dostępności Platformy niezależnie od przyczyn, w tym w 

szczególności zastrzega sobie prawo czasowego zawieszenia dostępności Platformy w przypadku 

konieczności przeprowadzenia napraw lub konserwacji, ulepszenia Platformy lub dodawania usług, 

systemów obsługujących Platformę oraz w związku z koniecznością ich modernizacji lub rozbudowy 

bez wcześniejszego powiadamiania Inwestora, 

- zastrzega sobie prawo bezwarunkowo czasowego zawieszenia lub przerwania udostępniania 

Platformy w innych przypadkach niż określone w punkcie poprzednim, w tym także blokowania 

dostępu dla wybranych Inwestorów, wybranych witryn lub wybranych adresów IP, 

- zastrzega sobie prawo do bezwarunkowego zaprzestania udostępniania Platformy bez podania 

przyczyny. 

Z tytułu czynności Administratora określonych w ustępie poprzednim i w niniejszym Regulaminie 

Inwestorowi nie przysługują w stosunku do Platformy, Administratora lub Spółki jakiekolwiek 

roszczenia odszkodowawcze. 

Administrator i Spółka nie odpowiadają w szczególności za: 

- sposób korzystania przez Inwestorów lub osoby trzecie z Platformy i szkody wynikłe z tego tytułu po 

stronie Inwestorów lub osób trzecich, 

- nieosiągnięcie przez Inwestora planowanych korzyści z inwestycji, 

- szkody powstałe w wyniku naruszenia przez Inwestorów praw osób trzecich poprzez korzystanie z 

Platformy, w tym w szczególności poprzez naruszenie praw osobistych lub autorskich praw 

majątkowych osób trzecich, 



- za niefunkcjonowanie lub nieprawidłowe funkcjonowanie, w szczególności, gdy brak jest możliwości 

działania Platformy lub nieprawidłowe funkcjonowanie wynikają z działania lub zaniechania osób 

trzecich, działania siły wyższej lub innych zdarzeń, których Administrator nie mógł przewidzieć i 

którym nie był w stanie zapobiec. 

§ 9. Działanie crowdfundingu udziałowego za pośrednictwem Platformy 

Pozyskanie finansowania w ramach Crowdfundingu odbywa się w drodze objęcia już wyemitowanych 

oraz nowych Udziałów w Spółce przez UNIQUE RECIPES FINANCE. 

Środki na opłacenie Udziałów UNIQUE RECIPES FINANCE pozyskuje od Inwestorów. 

Inwestorzy nie ponoszą opłat ani kosztów związanych z działaniami Platformy z wyjątkiem koszów 

związanych z zwarciem Umowy przyrzeczonej. 

W dowolnym momencie po objęciu Udziałów w Spółce przez UNIQUE RECIPES FINANCE, Inwestor 

może zażądać od UNIQUE RECIPES FINANCE przeniesienia na Inwestora przypadających na niego 

Udziałów w kapitale zakładowym UNIQUE RECIPES, a UNIQUE RECIPES FINANCE ma obowiązek 

spełnienia takiego żądania na zasadach określonych w Regulaminie. 

W dowolnym momencie po objęciu Udziałów w Spółce przez UNIQUE RECIPES FINANCE, UNIQUE 

RECIPES FINANCE może zażądać od Inwestora przeniesienia na Inwestora przypadających na niego 

Udziałów w kapitale zakładowym UNIQUE RECIPES, a Inwestor ma obowiązek spełnienia takiego 

żądania na zasadach określonych w Regulaminie.  

§ 10. Prowadzenie działań w ramach Crowdfundingu 

Spółka może w każdym czasie bez podania przyczyny zakończyć prowadzenie działań w ramach 

Crowdfundingu na Platformie. 

Spółka zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Inwestora z tytułu zawieszenia lub zakończenia 

prowadzenia przez Spółkę działań w ramach Crowdfundingu na Platformie. 

§ 11. Dokonanie inwestycji w ramach Crowdfundingu 

Wszelkie informacje dotyczące Spółki zamieszczone na Platformie pochodzą wyłącznie od Spółki. 

Dokonanie przez Inwestora inwestycji w ramach Crowdfundingu wymaga: 

- podanie wymaganych informacji, 

- zawarcia przez Inwestora z UNIQUE RECIPES FINANCE Umowy przedwstępnej nabycia Udziałów 

Spółki, 

- opłacenia przez Inwestora zaliczki z tytułu zawarcia Umowy przedwstępnej nabycia Udziałów Spółki. 

Inwestorowi przysługuje prawo do odstąpienia bez podania przyczyny od Umowy przedwstępnej z 

UNIQUE RECIPES FINANCE w terminie 14 dni od dokonania wpłaty zaliczki z tytułu zawarcia Umowy 

przedwstępnej. Termin wymagany do skuteczności odstąpienia od Umowy przedwstępnej uważa się 

za zachowany, jeżeli oświadczenie złożone na piśmie zostanie wysłane przed jego upływem pocztą e-

mail na adres: hello@uniquerecipes.eu. 

Inwestor zrzeka się wszelkich roszczeń wobec UNIQUE RECIPES oraz UNIQUE RECIPES FINANCE z 

tytułu dokonania lub niedokonania inwestycji w ramach Crowdfundingu. 

§ 12. Zakończenie działań w ramach Crowdfundingu 



Zakończenie prowadzenia działań w ramach Crowdfundingu następuje w terminie wskazanym przez 

Spółkę. 

Zakończenie prowadzenia działań w ramach Crowdfundingu może nastąpić także przed terminem 

wskazanym powyżej w wypadku podjęcia decyzji o zakończeniu prowadzenia tych działań przez 

Spółkę. 

§ 13. Rozliczenie wpłat Inwestorów 

Inwestorzy dokonują wpłat na Udziały Spółki na Rachunki Płatnicze w PLN i Eur za pośrednictwem 

Serwisu płatniczego prowadzonego przez instytucję płatniczą. 

Cena Udziału wyrażona jest w PLN i może być opłacona w PLN lub w EUR po kursie średnim 

Narodowego Banku Polskiego z dnia, w którym system płatniczy wygenerował na wniosek Inwestora 

link do płatności. 

Środki pochodzące z wpłat Inwestorów, do czasu wypłaty Spółce bądź zwrotu Inwestorom, są 

przechowywane na rachunku płatniczym prowadzonym przez Administratora. 

Spółka jest uprawniona do otrzymania na swój Rachunek Płatniczy wpłat dokonanych na Udziały 

Spółki przez Inwestorów w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez UNIQUE RECIPES FINANCE 

oferty objęcia Udziałów. UNIQUE RECIPES FINANCE nabywa Udziały Spółki po opłaceniu przez 

Inwestorów wskazanej przez Spółkę minimalnej liczby Udziałów. 

W przypadku zakończenia prowadzenia działań w ramach Crowdfundingu, gdy jednocześnie do chwili 

zakończenia działań nie została opłacona wskazana przez Spółkę minimalna liczba Udziałów, 

Inwestorzy którzy dokonali wpłat na Udziały Spółki otrzymują zwrot dokonanych wpłat w całości w 

terminie 7 dni roboczych dni od dnia zakończenia prowadzenia działań za pośrednictwem Serwisu 

płatniczego. 

W przypadku zakończenia prowadzenia działań w ramach Crowdfundingu, gdy jednocześnie do chwili 

zakończenia działań została opłacona wskazana przez Spółkę minimalna liczba Udziałów, ale z 

jakiegokolwiek powodu nie doszło do objęcia Udziałów Spółki przez UNIQUE RECIPES FINANCE w 

terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia prowadzenia działań, Inwestorzy, którzy dokonali 

wpłat na Udziały Spółki, otrzymują zwrot dokonanych wpłat w całości w terminie kolejnych 7 dni 

roboczych po upływie ww. terminu do objęcia Udziałów przez UNIQUE RECIPES FINANCE, chyba że 

opóźnienie to wynikło z przyczyn proceduralnych niezależnych od Administratora i Spółki, których 

ustania można się spodziewać w dającej się przewidzieć przyszłości. 

O fakcie dojścia transakcji do skutku lub dokonania zwrotu dokonanych wpłat UNIQUE RECIPES 

FINANCE informuje niezwłocznie Inwestorów na podane przez nich adresy poczty e-mail wskazując 

na podstawę dokonania zwrotu. 

Zwrot środków na konta bankowe Inwestorów jest równoznaczny z rozwiązaniem przez UNIQUE 

RECIPES FINANCE Umów przedwstępnych. UNIQUE RECIPES FINANCE zastrzega, że kwota zwrotu 

środków zostanie pomniejszona o koszty opłat manipulacyjnych związanych z obsługą świadczoną 

przez Serwis płatniczy. 

Zwrot środków wpłaconych przez Inwestorów na opłacenie Udziałów Spółki jest możliwy tylko i 

wyłącznie w przypadkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

Wszelkie rozliczenia do czasu zakończenia działań crowdfundingowych dokonywane są za 

pośrednictwem Serwisu płatniczego. 



Inwestor zrzeka się wszelkich roszczeń wobec UNIQUE RECIPES i UNIQUE RECIPES FINANCE 

wynikających z działań lub zaniechań Serwisu płatniczego. 

§ 14. Objecie Udziałów 

W przypadku zakończenia prowadzenia działań w ramach Crowdfundingu, gdy jednocześnie do chwili 

zakończenia działań została opłacona wskazana przez Spółkę minimalna liczba Udziałów, w terminie 7 

dni roboczych od dnia ziszczenia się powyższego warunku, lub w późniejszym terminie, o ile 

opóźnienie wynika z obiektywnych czynników proceduralnych niezależnych od UNIQUE RECIPES 

FINANCE i Spółki, UNIQUE RECIPES FINANCE składa Spółce oświadczenie o przystąpieniu do Spółki i 

objęciu Udziałów Spółki w liczbie opłaconej przez Inwestorów oraz opłaca objęte Udziały Spółki. 

Wpłata na Udziały Spółki dokonywana jest z Rachunku Płatniczego na rachunek bankowy Spółki. 

§ 15. Przeniesienie Udziałów na Inwestora 

W dowolnym momencie po objęciu Udziałów przez UNIQUE RECIPES FINANCE w Spółce, Inwestor, 

który zawarł Umowę przedwstępną nabycia Udziałów, może zażądać od UNIQUE RECIPES FINANCE 

zbycia na swoją rzecz przypadających na niego Udziałów Spółki (zawarcia Umowy przyrzeczonej). 

Żądanie zawarcia Umowy przyrzeczonej, może zostać złożone przez Inwestora: 

- w formie pisemnej, 

- za pośrednictwem poczty e-mail na adres: hello@uniquerecipes.eu. 

W dowolnym momencie po objęciu Udziałów przez UNIQUE RECIPES FINANCE w Spółce, UNIQUE 

RECIPES FINANCE, który zawarł Umowę przedwstępną nabycia Udziałów z Inwestorem, może zażądać 

od Inwestora zbycia na rzecz Inwestora przypadających na niego Udziałów Spółki (zawarcia Umowy 

przyrzeczonej). 

Żądanie zawarcia Umowy przyrzeczonej, może zostać złożone przez UNIQUE RECIPES FINANCE: 

- w formie pisemnej, 

- za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany przez Inwestora. 

W terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia żądania zawarcia Umowy przyrzeczonej UNIQUE 

RECIPES FINANCE przekazuje Inwestorowi informację o wysokości kosztów zawarcia umowy zbycia 

Udziałów. Koszty mogą obejmować jedynie koszty związane z taksą notarialną z tytułu poświadczenia 

notarialnego podpisów stron na umowie zbycia Udziałów oraz kosztów korespondencji związanej z 

zawarciem ww. umowy. 

UNIQUE RECIPES FINANCE jest zobowiązany do spełnienia żądania zawarcia Umowy przyrzeczonej w 

terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia tego żądania. Spełnienie żądania następuje przez zawarcie 

z Inwestorem Umowy przyrzeczonej zbycia Udziałów. 

Miejsce i termin zawarcia Umowy przyrzeczonej wskazuje UNIQUE RECIPES nie później niż na 7 dni 

roboczych przed upływem terminu do zawarcia tej umowy. 

Inwestor zagraniczny przesyła w tym celu do UNIQUE RECIPES FINANCE notarialnie potwierdzone, w 

swoim kraju zamieszkania, pełnomocnictwo do nabycia Udziałów Spółki, wystawione na osobę 

wskazaną przez UNIQUE RECIPES FINANCE. Po zawarciu transakcji nabycia Udziałów na podstawie tak 

przesłanego pełnomocnictwa Inwestor otrzymuje pocztą lub przesyłką kurierską dokumentację 



zakupu Udziałów. Koszty związane z wysyłką zagraniczną i potencjalnymi tłumaczeniami przysięgłymi 

ponosi Inwestor. 

§ 16. Postępowanie w przypadku braku przeniesienia własności Udziałów 

W sytuacji pojawiania się płatności na rzecz Inwestora z tytułu sprzedaży Spółki lub wypłaty 

dywidendy, UNIQUE RECIPES FINANCE, działając w najlepiej przez siebie rozumianym interesie 

Inwestora, przekaże na jego konto bankowe wszystkie przypadające mu kwoty. 

W przypadku gry Zarząd UNIQUE RECIPES zarekomenduje udziałowcom Spółki wspólną sprzedaż 

Udziałów Spółki, wejście na regulowany rynek giełdowy (IPO), lub inną strategię wyjścia dla 

Inwestorów, UNIQUE RECIPES FINANCE podejmie wszelkie rozsądnie możliwe działania celem 

poinformowania o tym Inwestorów oraz przedstawi im opis okoliczności w jakich Zarząd przekazał 

tego typu rekomendację, celem umożliwienia Inwestorom podjęcia samodzielnej decyzji co do ich 

dalszego indywidualnego postępowania. 

Pomimo dołożenia należytych starań po stronie UNIQUE RECIPES FINANCE, Inwestor musi mieć 

świadomość, że w sytuacji gdy nie zażąda zawarcia Umowy przyrzeczonej, lub gdy unikać będzie 

kontaktów z UNIQUE RECIPES FINANCE, strategia wyjścia dla Inwestorów będzie zrealizowana na 

podstawie rekomendacji Zarządu bez możliwości podejmowania przez Inwestora samodzielnych 

decyzji w kluczowych momentach związanych z taką strategią wyjścia. 

§ 17. Postanowienia końcowe 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiej 

ustawy Kodeks cywilny oraz innych odpowiednich regulacji prawa polskiego. 

Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne z mocy 

prawomocnego wyroku sądowego lub okaże się niemożliwe do zrealizowania, pozostałe 

postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy. 

Wszelkie spory powstałe na tle działalności prowadzonej za pośrednictwem Platformy podlegają 

jurysdykcji sądów polskich, a sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygania sporów wynikających z 

korzystania przez Inwestorów z Platformy jest sąd właściwy dla siedziby Administratora. Zdanie 

poprzednie nie ma zastosowania do sporów, w których właściwość sądu regulowana jest 

bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w tym w sprawach dotyczących sporów z 

konsumentem. 


