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ETICKÝ	KODEX	

KEIRETSU	FORUM	PRAGUE	CEE	

	

1. ÚVODNÍ	USTANOVENÍ	
	
1.1. Cílem	etického	kodexu		Keiretsu	Forum	Prague	(dále	jen	,,Společnost")		je	stanovení	

základních	 etických	 zásad	 jednání	 a	 chování,	 které	 budou	 všichni	 zaměstnanci	
Společnosti	a		její	členové		při	realizaci	start-upových	projektů	dodržovat	a	obhajovat	
je.	
	

1.2. Všeobecné	zásady	Společnosti,	jimiž	se	řídí	všichni	zaměstnanci,	jsou:	
a) profesionální	přístup	všech	zaměstnanců;	
b) respektování	druhých;	
c) nediskriminace;	
d) poctivé	úsilí	pomáhat	druhým;	
e) plná	 transparentnost	 ve	 všech	 souvisejících	 investičních	 a	 obchodních	

iniciativách;	
f) respektování	dobrých	mravů;	
g) respektování	obchodních	zvyklostí;	
h) řídíme	se	zákonnými	normami;	
i) odpovídáme	na	veškeré	dotazy	našich	členů;	
j) komunikujeme	včas	a	efektivně.	

	
1.3. Členství	 ve	 Společnosti	 je	 pouze	 na	 pozvání.	 Členství	 je	 nabízeno	 těm	 investorům,	

kteří	 mají	 stejný	 přístup	 jako	 Společnost	 k	 inovaci,	 plnění	 závazků	 ze	 spolupráce,	
dodržují	 investorskou	 etiketu,	 jsou	 aktivními	 investory	 v	 oblasti	 private	 equity,	
aktivně	 přispívají	 fóru,	 jsou	 důvěryhodnými,	 poctivými	 a	 respektovanými	 členy	
byznys	komunity	s	transparentním	kapitálem.	
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2. ZÁSADY	ETICKÉHO	JEDNÁNÍ	A		CHOVÁNÍ	ČLENA	SPOLEČNOSTI	
	
2.1. Všichni	členové	společnosti	budou:	

	
a) jednat	v	dobré	víře,	čestně,	profesionálně	a	eticky;	
b) včas	plnit	své	závazky;	
c) po	 předchozím	 prostudování	 potřebných	 materiálů	 a	 jejich	 odsouhlasení	

nebudou	úmyslně	oddalovat	dokončení	projektu;	
d) sdílet	 kontakty,	 znalosti	 a	 dovednosti	 s	 ostatními	 členy	 a	 podnikateli	

předkládajícími	své	start-upové	projekty;	
e) respektovat	 důvěrnost	 získaných	 informací	 nebo	 kontaktů	 a	 svědomitě	 a	

diskrétně	s	takto	získanými	kontakty	nakládat;	
f) dodržovat	včas	a	stanoveným	způsobem	sliby	dané	ostatním	členům;	
g) respektovat	ostatní	členy	Společnosti	tím,	že	člen	nebude	prosazovat	rozvoj	

svých	 osobních	 obchodních	 zájmů	 na	 úkor	 ostatních	 členů,	 a	 to	 především	
obtěžováním	 ostatních	 členů	 na	 jednáních	 nebo	 jiných	 akcích	 pořádaných	
Společností,	hromadnými	emaily,	poštou	nebo	telefonicky.	
	
	

Členové,	kteří	se	účastní	jednání	a	kteří	by	případně	chtěli	investovat	do	jakéhokoliv	projektu	
musí	prokázat	odpovídající	kvalifikaci	a		souhlasit	s	následujícími	podmínkami:	

a) Člen	souhlasí	 s	 tím,	 že	 jakákoliv	pozvánka	ze	strany	Společnosti	 je	vázána	pouze	na	
osobu	člena.	Člen	předem	oznámí	Společnosti,	zda	se	prezentace	účastní	nebo	ne,	a	
to	nejpozději	do	pondělí	do	8	hodin	v	tom	týdnu,	kdy	se	má	prezentace	uskutečnit.	V	
jiném	případě	nemůže	být	člen	řádně	zaregistrován.	

b) Člen	 je	 povinen	 zachovávat	 mlčenlivost	 o	 veškerých	 informacích,	 které	 se	
prostřednictvím	 Společnosti	 dozví	 o	 jednotlivých	 projektech	 nebo	 členech.	 Takové	
informace	jsou	pouze	pro	osobní	využití.	Poruší-li	člen	povinnost	mlčenlivosti	vznikne	
Společnosti	 a	 projektu	 právo	 na	 náhradu	 škody	 a	 zároveň	 nárok	 na	 přiměřenou	
smluvní	pokutu.	

c) Člen	je	srozuměn	s	tím,	že	Společnost	nepřezkoumává	žádné	informace	od	projektu,	
které	jsou	přednášeny	na	prezentacích.	Člen	nebude	spoléhat	na	takový	přezkum	ze	
strany	 Společnosti.	 Společnost	 nečiní	 žádná	 prohlášení	 ani	 záruky	 ohledně	 všech	
projektů.	 Člen	 je	 srozuměn	 s	 tím,	 že	 je	 sám	 odpovědný	 za	 přezkum	 veškerých	
informací	o	projektu	před	tím	než	se	do	něho	rozhodne	investovat.	

d) Člen	 je	 srozuměn	 s	 tím,	 že	 vyjednávání	 týkající	 se	 investic	 (včetně	 výše	 ceny,	
procentuálního	podílu	aj.)	se	bude	konat	v	rámci	due	diligence.		

e) Člen	 je	 srozuměn	 s	 tím,	 že	 Společnost	 není	 investiční	 poradce	 nebo	 upisovatel	 pro	
členy	 a	 projekty.	 Společnost	 nenese	 žádnou	 odpovědnost	 za	 správnost	 a	 úplnost	
jakékoliv	 informace	 o	 případných	 projektech,	 které	 jsou	 sdělované	 členům	
jakýmikoliv	prostředky	nebo	jakoukoli	osobou.	
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f) Člen	 tímto	 souhlasí,	 že	 je	 vázán	 úplnou	 politikou	 transparentnosti	 Společnosti.	
Zapojení	 každého	člena,	 který	 se	bude	účastnit	 jakýmkoliv	 způsobem	na	prezentaci	
projektu,	bude	otevřeně	zveřejněno	v	plném	rozsahu.	

g) Člen	 je	 srozuměn	 s	 tím,	 že	 projekt	 může	 požadovat,	 aby	 člen	 souhlasil	 s	 dalšími	
omezeními	 týkajícími	 se	 důvěrných	 informací	 o	 projektu,	 tj.	 uzavření	 smlouvy	 o	
mlčenlivosti	před	poskytnutím	důvěrných	informací.	

h) Člen	je	srozuměn	s	tím,	že	investovat	v	rané	fázi	do	projektů	soukromých	společností	
obsahuje	extrémní	riziko	a	tudíž	by	měla	být	tato	investice	zvážena	pouze	těmi	členy,	
kteří	si	mohou	dovolit	ztrátu	celé	poskytnuté	investice	do	projektu.	

i) Člen	 je	srozuměn	s	 tím,	že	 jakákoliv	 investice	 je	pouze	ve	prospěch	člena	a	ne	 třetí	
osoby.	

j) Člen	je	srozuměn	a	souhlasí	s	tím,	že	v	případě	jakéhokoliv	 investičního	problému	v	
rámci	 jakékoliv	 projektu,	 který	 byl	 členovi	 prezentován	 Společností,	 bude	 nejdříve	
řešen	 s	 projektem	 a	 až	 následně	 se	 Společností,	 která	 v	 případě	 potřeby	 bude	
spolupracovat	 s	 členem	 a/nebo	 s	 projektem	 s	 cílem	 nalezení	 řešení	 vzniklého	
problému.	Člen	bude	za	všech	okolností	respektovat	důvěrný	charakter	private	equity	
investice	a	nebude	za	žádných	okolností	řešit	tyto	problémy	jakkoliv	veřejně.	

k) Člen	 je	 srozuměn	 s	 tím,	 že	 nebude	 své	 členství	 používat	 za	 účelem	 navazování	
obchodních	vztahů	a	kontaktů	pro	svůj	osobní	prospěch.		

l) Člen	 by	 měl	 svou	 investici	 do	 projektu	 konzultovat	 se	 svým	 vlastním	 právním	
poradcem,	účetním,	investičním	poradcem	a	dalšími	odbornými	poradci.	

 

	


