ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИ
Днес, 04.04.2022 г., между:
1. „Е-АКАДЕМИЯ“ ЕООД, дружество вписано в Търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията под ЕИК
103596688, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, п.к. 9000, р-н
Одесос, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3 („Организаторът“),
представлявано от Пламен Симеонов Русев, в качеството му на управител,
2. „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД, дружество вписано в Търговския регистър
и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по
вписванията под ЕИК 206870298, със седалище и адрес на управление в гр.
Варна, п.к. 9000, р-н Одесос, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3 („Уебит
Инвестмънт Нетуърк“), представлявано от Пламен Симеонов Русев, в
качеството му на изпълнителен директор,
и
3. “Уебит Мениджмънт” ЕООД, дружество вписано в Търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при Агенция по вписванията
под ЕИК 206835190, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, п.к. 9000,
р-н Одесос, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3 („Уебит Мениджмънт“),
представлявано от Пламен Симеонов Русев, в качеството му на управител,
всяко едно поотделно наричано „Страната“, а заедно „Страните“,
КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, ЧЕ:
( А ) Организаторът организира състезание „WEBIT FOUNDERS GAMES”, което се
провежда определен от Организатора брой пъти всяка година в определени периоди
от време (всяко провеждане на състезание представляващо “Състезание”) и е
насочено към стартъп компании от различни области на бизнеса, които търсят бъдещи
партньори, инвеститори, клиенти и финансиране, което да способства растежа им
(„Участници“).
(Б ) Съгласно правилата за участие във всяко Състезание, достъпни към датата на
подписване на този договор на следната уебстраница:
https://www.foundersgames.org/2022/terms.php („Правилата“), Организаторът има право
(„Опцията на Организатора“) да инвестира или да посочи друго дружество, което ще
има право да инвестира в Участниците, които са финалисти в съответното Състезание
(„Финалисти“), чрез:
• конвертируем заем, или
• SAFE инструмент, или
• запис на заповед (promissory note),
които при извършване на последващ рунд на финансиране в съответния Финалист ще
се конвертират в привилегировани дялове/ акции от капитала на този Финалист при
пазарни условия. В допълнение, инвестицията може да бъде под форма на директно
придобиване на дялово участие в избраните Финалисти, при мостов рунд (bridge round)
или при инвестиционен рунд преди първично публично предлагане (pre IPO investment
round).
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(В) Въз основа на притежаваната Опция на Организатора, Организаторът желае да
предостави право на Уебит Инвестмънт Нетуърк и по този начин да му прехвърли
права по Опцията на Организатора за извършване на инвестиции във Финалистите от
всяко Състезание („Опция за инвестиране“) в общ размер, определен допълнително
между Страните, който към датата на този договор е до (левовата равностойност,
определена по фиксинга на Българската народна банка, на) 8,000,000 евро („Лимита
за инвестиране“), като Лимитът за инвестиране се прилага за всяко Състезание, т.е.
за всяко следващо Състезание е налице нов Лимит за инвестиране,
се сключи настоящият договор („Договорът“) за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Въз основа на Опцията на Организатора и в съответствие с Правилата,
Организаторът предоставя на Уебит Инвестмънт Нетуърк Опция за инвестиране, по
силата на която, чрез Уебит Мениджмънт - изпълнителен директор на Уебит
Инвестмънт Нетуърк и негов законен представител, Уебит Инвестмънт Нетуърк ще
има право да извършва инвестиции в избрани от последното Финалисти от всяко
Състезание, в обхвата и съобразно посоченото в Опцията на Организатора и
Правилата, и в общ размер, ненадвишаващ Лимита за инвестиране, срещу което
Уебит Инвестмънт Нетуърк ще заплаща възнаграждение на Организатора съгласно
Раздел III по-долу.
II. СРОК
Чл. 2. Този Договор влиза в сила от датата на подписването му от Страните и ще бъде
валиден докато Организаторът организира и провежда Състезания или до
прекратяване на Договора съгласно Раздел VI по-долу, което от двете настъпи порано.
III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Ч л . 3 . Уебит Инвестмънт Нетуърк следва да заплаща възнаграждение на
Организатора за предоставената Опция за инвестиране в размер на 0.1% (без ДДС) от
инвестираната от Уебит Инвестмънт Нетуърк сума във всеки избран Финалист от
Състезание („Инвестираната сума“). Възнаграждението ще се заплаща във валутата,
в която е извършена инвестицията на Инвестираната сума.
Чл. 4. Уебит Инвестмънт Нетуърк заплаща възнаграждението на Организатора не покъсно от следващия работен ден след извършване на инвестицията на Инвестираната
сума и издаване на фактура от Организатора.
Чл. 5. Уебит Инвестмънт Нетуърк заплаща възнаграждението по чл. 3 по банков път по
посочена от Организатора банкова сметка.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 6. Страните се съгласяват изрично, че предоставената по силата на този Договор
Опция за инвестиране не създава задължение за Уебит Инвестмънт Нетуърк да
инвестира в който и да е от Финалистите от което и да е проведено Състезание, а
създава единствено право за Уебит Инвестмънт Нетуърк, действащо чрез
изпълнителния си директор – Уебит Мениджмънт, на собствена преценка, освен
останалото, за следното:
1. дали Уебит Инвестмънт Нетуърк да инвестира в някой или всички Финалисти от
съответното Състезание;
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2. в кои Финалисти от съответното Състезание Уебит Инвестмънт Нетуърк да
инвестира;
3. какъв да бъде размерът на Инвестираната сума за всеки Финалист от
съответното Състезание, за който е взето решение за извършване на
инвестиция;
4. по какъв начин ще се извърши инвестирането на Инвестираната сума: чрез
конвертируем заем, SAFE инструмент, запис на заповед или чрез директно
придобиване на дялово участие (в случай на мостов рунд или инвестиционен
рунд преди първично публично предлагане), и при какви условия ще бъде
сключен съответния договор или ще бъде издаден съответния акт, който ще
материализира правата на Уебит Инвестмънт Нетуърк за конвертиране на
Инвестираната сума в привилегировани дялове/ акции от капитала на
съответния Финалист.
Чл. 7. Организаторът се задължава да уведомява Финалистите във всяко Състезание,
че е предоставил Опция за инвестиране на Уебит Инвестмънт Нетуърк, както и, с
оглед на упражняването на Опцията за инвестиране, Организаторът се задължава в
съответствие с Правилата да посочва на Финалистите Уебит Инвестмънт Нетуърк като
дружество, което ще има право да извърши инвестиции в тях по реда, посочен в
Правилата, и в общ размер, ненадвишаващ Лимита за инвестиране.
Чл.8. (1) Организаторът се задължава да предприеме всички необходими правни и
фактически действия, за да предостави на Уебит Инвестмънт Нетуърк възможност за
извършване на инвестиции в общ размер, ненадвишаващ Лимита за инвестиране, в
избрани от последното Финалисти в Състезание, включително да осъществи контакт
между Уебит Инвестмънт Нетуърк и избраните Финалисти, както и в тази връзка да
предостави на Уебит Инвестмънт Нетуърк всички необходими документи и
информация за съответните Финалисти, които са били събрани относно тях при
провеждането на съответното Състезание, включително, но без да се ограничава до
документи и информация относно направените дю дилиджънс проверки (due diligence)
на Финалистите и резултатите от тях.
(2) Страните се съгласяват, че в случай, че някой Финалист от Състезание, за който
Уебит Инвестмънт Нетуърк е взел решение инвестира Инвестирана сума, откаже да
бъде извършена планираната инвестиция, то Уебит Инвестмънт Нетуърк ще има право
по своя собствена преценка да направи инвестиция или да увеличи планираната
инвестиция в друг Финалист в съответното Състезание, по избор на Уебит Инвестмънт
Нетуърк, без да дължи заплащане на допълнително възнаграждение, извън
уговореното в чл.3 по-горе.
(3) С оглед на предоставяне на възможност на Уебит Инвестмънт Нетуърк да упражни
правата си по предоставената Опция за инвестиране, Организаторът се задължава да
не променя Правилата докато този Договор е в сила по начин, който би осуетил по
какъвто и да е начин възможността на Уебит Инвестмънт Нетуърк да извършва
инвестиции в избраните от него Финалисти в общ размер до Лимита за инвестиране
или да препятства възможността на Уебит Инвестмънт Нетуърк да извърши преценка
чрез кой от посочените в б. (Б) от преамбюла на Договора инструменти да извърши
инвестиция, при какви условия да бъде извършена тя или за начина, по който
направената инвестиция ще може да бъде последващо конвертирана в
привилегировани дялове/ акции от капитала на съответния Финалист.
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(4) В случай че Организаторът промени Правилата по начин, който е в нарушение на
задълженията на Организатора по ал.3 по-горе, промените ще бъдат
непротивопоставими на Уебит Инвестмънт Нетуърк и Организаторът ще дължи
обезщетение на Уебит Инвестмънт Нетуърк за претърпените от последното вреди.
(5) С цел избягване на съмнение, Страните се съгласяват изрично, че правата по
Опцията за инвестиране могат да бъдат упражнявани многократно, по отношение на
Финалисти от всяко проведено след датата на сключване на Договора Състезание,
докато този Договор е в сила, като упражняването на права по Опцията за инвестиране
от страна на Уебит Инвестмънт Нетуърк с оглед на извършване на инвестиции в един
или повече Финалисти от Състезание, съответно неизвършването на каквито и да е
инвестиции в който и да е Финалист от съответното Състезание, няма да води до
прекратяване на възможността за упражняване на права по Опцията за инвестиране за
инвестиции от страна на Уебит Инвестмънт Нетуърк във Финалисти от следващите
проведени Състезания.
Чл. 9. Страните се споразумяват, че Опцията за инвестиране не дава ексклузивно
право само на Уебит Инвестмънт Нетуърк да прави инвестиции във Финалисти, а
предоставя възможност Уебит Инвестмънт Нетуърк да прави инвестиции в избрани от
него Финалисти само до размера на Лимита за инвестиране, но сключването на този
Договор и предоставянето на Опцията за инвестиране от страна на Организатора не
ограничава правото му, въз основа на Опцията на Организатора, да предостави права
за извършване на инвестиции във Финалисти и на други трети лица, доколкото с
предоставянето на подобни права на трети лица не се ограничава възможността на
Уебит Инвестмънт Нетуърк да упражнява Опцията за инвестиране и да извършва
инвестиции в избраните от него Финалисти до размера на Лимита за инвестиране по
реда на настоящия Договор.
Чл.10. (1) С подписването на Договора Страните отчитат, че Опцията за инвестиране
се предоставя от Организатора на Уебит Инвестмънт Нетуърк доколкото и при
отчитане на това, че Уебит Инвестмънт Нетуърк се управлява и представлява от
изпълнителния му директор - Уебит Мениджмънт, като се съгласяват, че този Договор
и правата по предоставената Опция за инвестиране ще бъдат валидни само и
единствено докато Уебит Мениджмънт продължава да бъде законен представител и
изпълнителен директор на Уебит Инвестмънт Нетуърк.
(2) Страните се съгласяват, че разпоредбите на този член са уговорени и в полза на
Уебит Мениджмънт, като с подписване на Договора Уебит Мениджмънт изрично
заявява, че ще се възползва от правата си по тях, и съответно този член, както и
останалите разпоредби на Договора, не могат да се променят без негово изрично
съгласие.
Ч л . 1 1 . Организаторът има право да бъде информиран по негово искане за
Финалистите в Състезание, в които е извършена инвестиция от Уебит Инвестмънт
Нетуърк и за размера на Инвестираната сума във всеки такъв Финалист, която
информация може да бъде използвана от Организатора само и единствено за целите
на определяне на възнаграждението по чл.3 от Договора.
V. ДЕКЛАРАЦИИ И ГАРАНЦИИ
Чл. 12.
Страните декларират и гарантират една към друга, че към датата на
подписване на настоящия Договор:
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1. Всяка от Страните е дружество, надлежно учредено и съществуващо съгласно
законите на България и всяка от Страните има пълната власт, право и
правомощия да сключи този Договор.
2. Нито една от Страните не е подавала молба за ликвидация и не е взимала
решение за прекратяване на търговската дейност, както и не е изпадала в
несъстоятелност (неплатежоспособност или свръхзадълженост) по смисъла на
приложимото законодателство, не е в оздравително производство и не е
сключвала договор със свои кредитори в такива производства. Няма подавана
молба за обявяване в несъстоятелност или назначаване на синдик по
отношение на нито една от Страните.
3. Всички документи, информация и изявления, предоставяни или предавани
между Страните (включително и техни представители) във връзка с този
Договор, са автентични, истински, валидни, точни и пълни. Нито този Договор,
нито друг документ, предоставен на някоя от Страните или служителите й и
други представители съгласно този Договор съдържа неточни или подвеждащи
изявления.
4. Нищо от уговореното в този Договор или от действията на която и да е от
Страните по изпълнението на Договора не е насочено и няма да води до
предоставянето на какъвто и да е съвет или препоръка от която и да е от тях
към друга Страна за извършване или неизвършване на инвестиции в което и да
е дружество, включително Финалист от Състезание.
5.

Организаторът, от една страна, и Уебит Инвестмънт Нетуърк и Уебит
Мениджмънт, от друга, сключват този Договор като независима страна и
сключването му не е насочено и няма да води до постигане на съгласие между
Страните за извършване на съвместна дейност, създаване на съвместно
предприятие или друга дейност със сходен икономически ефект или резултат.

Чл. 13.
Всяка от Страните потвърждава, че сключва настоящия Договор като
разчита на верността, точността и пълнотата на декларациите и гаранциите в чл. 12,
дадени от другите Страни и че ако някоя от декларациите или гаранциите на която и
да е от Страните не бяха верни, точни и/или пълни, другите Страни не биха сключили
настоящия Договор.
Чл. 14. В случай на нарушени, неверни, неточни, непълни или подвеждащи
декларации и гаранции, Страните, които не са в неизправност, могат да искат
обезщетение за претърпените вреди от неизправната Страна.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. Настоящият Договор се прекратява по взаимно съгласие на Страните, изразено
в писмена форма, в случай че Уебит Мениджмънт престане да бъде законен
представител и изпълнителен директор на Уебит Инвестмънт Нетуърк, в съответствие
с уговореното в чл.10, ал.1 по-горе, както и в случай че изпълнението на Договора
стане невъзможно за някоя от Страните, извън случаите, посочени в чл.17 по-долу.
Чл. 16. Всяка от Страните има право да развали настоящия Договор при нарушаване
или неизпълнение на задължение от някоя от другите Страни след отправяне на
едномесечно писмено известие до неизправната Страна.
Чл. 17. Този Договор може да бъде прекратен и с писмено уведомление с незабавен
ефект от всяка от Страните, когато Страна изпадне в неплатежоспособност, започне
производство по ликвидация (извън случаите на преобразуване), бъде назначен
ликвидатор или синдик.
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VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА
Чл. 18. Страните се задължават, независимо от причината за това, да не разкриват
каквато и да е поверителна информация и търговски тайни на която и да е от
Страните, включително всякаква търговска и техническа информация относно
настоящи и бъдещи продукти, търговски дейности или извършени или планирани
инвестиции, които Страните са придобили или до които са получили достъп във връзка
с изпълнението на този Договор („Поверителна информация”).
Чл. 19.
Всяка Страна се задължава да пази в тайна всяка Поверителна
информация и (i) да не разкрива Поверителна информация на лица, различни от
своите директори/управители, ръководни служители, служители или професионални
консултанти, за които това е необходимо и при условие, че това лице е обвързано от
разкриващото лице от задължение за поверителност, приложимо спрямо
информацията, която ще бъде разкрита, или (ii) да не използва Поверителна
информация за цели, различни от изрично разрешените по този Договор или за
осъществяване на правата по този Договор. Всяка от Страните е длъжна да осигури,
че свързаните с нея лица и нейните представители са длъжни да спазват това
задължение така, както ако бяха страни по този Договор.
Чл. 20.
В случай, че Страна наруши задължението за поверителност по
настоящия Раздел VII, същата дължи обезщетение на Страната, чиято Поверителна
информация е била разгласена, в размер на действително претърпените вреди. Не се
дължи обезщетение, ако:

•

разпространената Поверителна информация вече е била широко
публично достъпна чрез източник, различен от разкрилата я Страна;

•

разкриването на Поверителна информация е било поискано от
компетентен орган по надлежен ред;

•

разкриването на Поверителна информация е било извършено с цел и в
резултат на изпълнение на задълженията на съответната Страна по
Договора;

•

разкриването е станало със съгласието на всички Страни по настоящия
Договор.

VIII. УВЕДОМЛЕНИЯ
Чл. 21. Всички уведомления, откази от права, съгласия, искания, молби и други
съобщения, изискуеми или разрешени по този Договор, трябва да са съставени в
писмена форма и същите се считат получени: (i) при доставяне, ако се доставят лично,
(ii) на третия работен ден, след като бъдат изпратени с доставка чрез доставчик на
куриерски услуги; (iii) на следващия работен ден, след като бъдат връчени на лице,
извършващо куриерски услуги като обичайна дейност и гарантиращо доставка на
следващия работен ден; (iv) на първия работен ден, след като бъдат изпратени по email, ако няма доказателства за по-ранното им доставяне, като всички уведомления
или други съобщения трябва да се отправят до съответните Страни, както следва:
До Организатора:
На вниманието на: Аниела Русева
адрес: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Одесос, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3
Email: aniela@webit.org
До Уебит Инвестмънт Нетуърк:
На вниманието на: Георги Христов
адрес: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Одесос, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3
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Email: g.hristov@thevirtual.show
До Уебит Мениджмънт:
На вниманието на: Пламен Русев
адрес: гр. Варна, п.к. 9000, р-н Одесос, бул. „Владислав Варненчик“ № 53-55, ет. 3
Email: plamen@russev.com
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 22. Настоящият Договор се подчинява на българското законодателство. Всички
въпроси, които не са уредени в Договора, следва да бъдат решавани в съответствие с
действащите норми на българското право.
Чл. 23. Всички спорове относно изпълнението, действителността, прекратяването и
тълкуването на настоящия Договор, за чието решаване Страните не постигнат
съгласие, следва да се отнесат към компетентния съд в гр. София.
Чл. 24. Ако разпоредба в този Договор (или част от нея) или прилагането на тази
разпоредба (или част от нея) бъде обявена за недействителна, незаконосъобразна
или неподлежаща на изпълнение в каквото и да е отношение, тази недействителност,
незаконосъобразност или неизпълняемост няма да засегнат други разпоредби на
Договора (или останалата част от разпоредбата). Разпоредбата се заменя с найблизката до волята на Страните приложима правна норма в приложимото
законодателство.
Чл. 25. Този Договор съставлява цялостната договорка и споразумение на Страните и
отменя всички предходни преговори, договори и споразумения, свързани с предмета
му .
Чл. 26. Изменения на Договора няма да пораждат действие, освен ако не са направени
в писмена форма и подписани от или от името на всички Страни.
Договорът се подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от Страните.
За „Е-АКАДЕМИЯ“ ЕООД:

За „Уебит Инвестмънт Нетуърк“ ЕАД:

_________________

_________________

За “Уебит Мениджмънт” ЕООД:

_________________

7

