ALLMÄNNA VILLKOR
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för informationsplattformen ”Stars in Sweden”,
https://starsinsweden.se/, (”Nätverket”), som är utvecklad och tillhandahålls av Starsis AB,
org.nr 559045-5480 (”Bolaget”). Villkoren reglerar användarvillkoren för Nätverket för den som
anmält sig såsom investerare via Nätverket (”Investerare”). Genom att godkänna Villkoren accepterar Investeraren att Villkoren utgör avtalsinnehåll mellan denne och Bolaget.

1

OM BOLAGET, NÄTVERKET OCH MEDLEMSKAP

1.1

Bolaget driver Nätverket i syfte att tillföra registrerade entreprenörsbolag via Nätverket (”Entreprenörsbolag”) ett aktivt och långsiktigt samarbete för utveckling av Entreprenörsbolagens potential och finansiering under tillväxtresan. Nätverket är en ickepublik informationsplattform. För att få tillgång till Nätverket krävs att Investeraren
har ansökt om och beviljats medlemskap av Bolaget.

1.2

Medlemskapet ger Investeraren en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att kostnadsfritt använda Nätverket samt tillgång till ett eget skyddat medlemskonto med lösenord
för registrering av kontaktuppgifter, önskade investeringskriterier samt tillgängligt investeringskapital för deltagande vid nyemissioner i Entreprenörsbolagens olika tillväxtfaser. Medlemskontot kommer att innehålla uppgifter om Investerarens gjorda
investeringar samt löpande information från Entreprenörsbolag. Medlemskapet gäller
för tre (3) år i taget och måste förnyas av Investeraren för att inte upphöra.

1.3

Bolaget har en ensidig rätt att introducera Investeraren för Entreprenörsbolagen. Investeraren förbinder sig att inte utan Bolagets skriftliga godkännande uppsöka eller
på annat sätt kontakta Entreprenörsbolag eller dess företrädare och/eller ägare innan
Bolaget introducerat Investeraren för Entreprenörsbolaget.

2

INVESTERINGAR

2.1

Medlemskap i Nätverket ger Investeraren en möjlighet, dock ej rätt, att teckna aktier
vid nyemission i ett Entreprenörsbolag (”Investering”).

2.2

Investeraren anmäler intresse för Investering i Entreprenörsbolag till Bolaget via Nätverket. Om Investeraren enligt Bolagets bedömning uppfyller kriterierna för att genomföra en Investering, presenteras Investeraren, genom Bolagets ombesörjande, för
det relevanta Entreprenörsbolaget. Entreprenörsbolagen och dess ägare har en ensidig rätt att bestämma huruvida Investeraren ska erbjudas rätt att teckna aktier vid
nyemission i Entreprenörsbolaget.

2.3

Samtliga Investeringar, inklusive teckningskurs och teckningsvillkor för Investeringarna, görs direkt mellan Investeraren och Entreprenörsbolaget. Investeringarna kommer i allt väsentligt att ske på basis av ett standardiserat aktieägaravtal som kommer
att tas fram av Bolaget i samverkan med Entreprenörsbolagen.
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2.4

Bolaget har rätt att genom intresseförfrågningar, formulär och liknande undersökningar efterhöra Investerarens intresse av att investera i potentiella entreprenörsbolag, samt villkoren för sådan investering, innan ett entreprenörsbolag ansluts till Nätverket.

3

SEKRETESS

3.1

Investeraren förbinder sig att inte använda eller avslöja information av konfidentiell
natur om Bolaget och Entreprenörsbolagen som Investeraren fått via Nätverket.

3.2

Med ”Konfidentiell Information” avses:

3.3

(i)

all teknisk och icke-teknisk information, oavsett om denna klassificerats som
konfidentiell eller inte, direkt eller indirekt relaterad till Bolagets verksamhet eller
till information som finns i Nätverket, inkluderat information om Entreprenörsbolag, som Investeraren och/eller Investerarens rådgivare eller personal får tillgång till i någon form, inklusive (men ej begränsat till) tekniska ritningar, algoritmer, know-how, design, data, produktionsprocesser, formler, processer,
idéer, uppfinningar (patenterbara eller inte), scheman och annan teknisk, verksamhetsmässig, finansiell eller kundrelaterad information, ägarstrukturer i Bolaget eller Entreprenörsbolag, samt produktutvecklingsplaner, prognoser och strategier (inklusive sådan information som rör Bolagets och Entreprenörsbolagens
leverantörer och andra partners);

(ii)

all information som skriftligen klassificerats som konfidentiell eller, om information gjorts tillgänglig muntligen, har angivits vara konfidentiell vid tiden för tillgängliggörandet; och

(iii)

all information som Investeraren känner till, eller har anledning att tro, är av
konfidentiell natur.

Investeraren förbinder sig härmed:
(i)

att behandla Konfidentiell Information strikt konfidentiellt och att ej använda
eller orsaka användning av Konfidentiell Information i annat syfte än för genomförande av åtaganden som medlem i Nätverket;

(ii)

att tillse att nödvändiga rutiner implementeras och efterlevs för att säkerställa
att Konfidentiell Information hanteras i enlighet med Villkoren;

(iii)

att inte avslöja Konfidentiell Information eller någon därtill relaterad information,
eller orsaka att sådan information avslöjas till någon annan än till styrelseledamot, konsult, anställd eller till någon av Investerarens andra representanter
samt endast i den utsträckning som är nödvändigt för fullgörandet av Projekten
och endast efter att ha säkerställt att den eller de personer till vilka Konfidentiell
Information ska göras tillgänglig, kommer att följa Villkoren; och
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(iv)

3.4

att utan otillbörligt dröjsmål underrätta Bolaget om alla typer av otillåtet avslöjande eller otillåten användning av Konfidentiell Information samt att vidta alla
nödvändiga åtgärder för att begränsa effekterna av sådant avslöjande och/eller
användning.

Konfidentiell Information avser ej information som:
(i)

Investeraren kan visa att denne hade tillgång till eller kände till utan att vara
bunden av sekretess innan Bolaget avslöjade eller gjorde informationen tillgänglig för Investeraren;

(ii)

vid tidpunkten då Bolaget avslöjade eller gjorde informationen tillgänglig för Investeraren är allmänt känd eller som blir allmänt känd på annat sätt än genom
Investerarens, dess närstående eller representanters direkta eller indirekta brott
mot Villkoren;

(iii)

Investeraren lagligen har erhållit från en tredje part som ej är bunden av något
sekretessåtagande gentemot Bolaget avseende den Konfidentiella Informationen; eller

(iv)

som Investeraren enligt tillämplig lag eller förordning är skyldig att lämna ut,
varvid Investeraren omgående ska underrätta Bolaget om sådan begäran eller
sådant krav samt i rimlig och möjlig utsträckning tillse att sådan information
behandlas konfidentiellt efter att informationen lämnades ut.

3.5

Ingenting i Villkoren ska tolkas som en överlåtelse, genom licens eller på annat sätt,
av några immateriella rättigheter avseende Konfidentiell Informationen till Investeraren. Den Konfidentiella Informationen tillhandahålls i ”befintligt skick” och Bolaget
lämnar inga garantier och gör inga utfästelser avseende den Konfidentiella Informationens riktighet eller fullständighet eller beträffande huruvida det föreligger några intrång i Bolagets rättigheter därtill. Bolaget ska ej hållas ansvarig gentemot Investeraren för dennes användning av den Konfidentiella Informationen.

3.6

Bolaget förbinder sig att inte namnge eller på annat sätt offentliggöra information om
Investeraren via Nätverket. Oaktat vad som nu sagts, godkänner Investeraren att
Bolaget presenterar Investeraren för de Entreprenörsbolag som Investeraren anmält
intresse för att teckna aktier i genom en Investering.

3.7

Sekretessen avseende Konfidentiell Information gäller från och med att Investeraren
godkänt Villkoren till och med tre (3) år från att Investerarens medlemskap i Nätverket
har upphört.

4

ÅTERLÄMNANDE AV MATERIAL
Investeraren ska på Bolagets begäran återlämna, eller om Bolaget så begär, förstöra
all dokumentation som Bolaget tillhandahållit eller gjort tillgänglig till Investeraren och
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som rör Konfidentiell Information samt alla kopior och utdrag därav och därtill relaterade noteringar och utan att någon sådan information lagras i dator eller dylikt.

5

UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP I NÄTVERKET

5.1

Medlemskapet i Nätverket upphör automatiskt att gälla tre (3) år från att Investeraren
beviljades medlemskap i Nätverket om inte Investeraren innan utgången av nämnda
tidsperiod förnyat sitt medlemskap via sitt medlemskonto. Om medlemskapet har upphört måste Investeraren på nytt ansöka om medlemskap för att få tillgång till Nätverket.

5.2

Vid misstanke om brottslig gärning eller brott mot Villkoren äger Bolaget rätt att omedelbart avsluta Investerarens medlemskap i Nätverket.

5.3

Investeraren kan när som helst avsluta sitt medlemskap i Nätverket. Uppsägningen
ska ske skriftligen till kundservice:
E-post: info@starsinsweden.se
Brev: Starsis AB
Sysslomansgatan 38 A
752 27 Uppsala
Uppsägningen trader ikraft från och med den dag då meddelandet om uppsägning
kommit Bolaget tillhanda.

6

ÄNDRINGAR
Bolaget förbehåller sig rätten att, efter information till Investeraren via dennes registrerade e-postadress under dess medlemskonto, ändra Villkoren, instruktioner, policys och riktlinjer som rör Investerarens medlemskonto och/eller Nätverket. Sådana
ändringar träder i kraft 14 dagar efter att meddelande härom skickats ut till Investerarens medlemskonto. Om Investeraren fortsätter sin användning av Nätverket eller
genomför en Investering efter att sådan ändring trätt ikraft, ska detta betraktas som
ett godkännande av ändringen.

7

BEGRÄNSNINGAR AV BOLAGETS ANSVAR

7.1

Bolaget förmedlar huvudsakligen kontakten mellan Investeraren och Entreprenörsbolaget. Bolaget kan i detta sammanhang komma att förmedla eller vidarebefordra uppgifter och/eller handlingar för att dels Investeraren ska ges nödvändigt informationsunderlag inför en eventuell Investering, dels Entreprenörsbolaget ska kunna ta ställning till Investerarens finansiella möjligheter att vara Entreprenörsbolaget behjälplig
med finansiering. För undvikande av missförstånd vill Bolaget därför klargöra följande:
Bolaget har inget ansvar för:
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a)

innehållet i den information/handling som lämnats från Entreprenörsbolaget till
Investeraren, oavsett om informationen/handlingen förmedlats eller vidare befordrats av Bolaget till Investeraren;

b)

att Entreprenörsbolaget beviljar Investerarens intresseanmälan att genomföra
en Investering; eller

c)

att bevaka utvecklingen av de Investeringar som Investeraren har genomfört i
Entreprenörsbolag.

7.2

Varken Bolaget eller dess anställda ansvarar i något fall för Investerarens direkta eller
indirekta skador eller förluster, om inte Bolaget eller dess anställda förfarit grovt oaktsamt eller uppsåtligt orsakat Investeraren skada/förlust. Bolagets skadeståndsansvar
ska under inga omständigheter överskrida det investeringsbelopp som Investeraren
erlagt till Entreprenörsbolaget genom Investeringen.

8

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

8.1

Svensk rätt ska tillämpas på Villkoren.

8.2

Tvister som uppstår i anledning av Villkoren ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC).
Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer
att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän.

8.3

Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm, Sverige och språket för förfarandet ska
vara svenska.

8.4

Alla skiljeförfaranden som genomförs med hänvisning till denna skiljeklausul ska hållas
strikt konfidentiella. Detta sekretessåtagande omfattar all information som lämnas
inom ramen för ett sådant skiljeförfarande, inklusive beslut och skiljedom som meddelas med anledning därav. Information som täcks av detta sekretessåtagande får ej
på något sätt tillgängliggöras för tredje man utan skriftligt samtycke därtill från den
andra parten. Part ska, oaktat detta, ej vara förhindrad från att tillgängliggöra sådan
information i syfte att på bästa sätt kunna tillvarata sina rättigheter i samband med
tvisten, eller om sådan rätt eller skyldighet följer av tillämplig lag, förordning, myndighetsbeslut, börsavtal eller liknande.

9

IKRAFTTRÄDANDE
Villkoren gäller från och med 2018-10-19 och tills vidare.
____________________________________
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