AANMELDINGSOVEREENKOMST
FRIES CULTUUR EN SPORT FONDS

DE ONDERGETEKENDEN
Stichting Fries Cultuur en Sport Fonds, gezeteld te Leeuwarden,
vertegenwoordigd door de heer H.G. Buith, en optredend in het kader van de activiteiten van
haar Het Fries Cultuur en Sport Fonds, hierna te noemen: FCSF.
en:
de ________________________________________ <naam>
__________________________________________ <rechtsvorm>
gezeteld te _________________________________ <straatnaam & nummer>
__________________________________________ <postcode & woonplaats>
vertegenwoordigd door _______________________________ <natuurlijke persoon>
_______________________________ <GSM-nr>
_______________________________ <e-mail>
Hierna te noemen: de Initiatiefnemer.
FCSF en de Initiatiefnemer worden hierna elk afzonderlijk Partij en samen Partijen genoemd.

NEMEN IN AANMERKING:
FCSF werd opgericht binnen het kader van de verkregen subsidieverleningsbeschikking van
Samenwerkingsverband Noord-Nederland van 22 december 2006. FCSF heeft als doel
risicokapitaal te investeren in ondernemingen die cultuur- of sportgebonden initiatieven
nemen met aantoonbaar markt- en winstpotentieel in Friesland.
Voor een Investering is de maatregel beperkt tot kleine en middelgrote ondernemingen, in de
zin van de bijlage bij de Aanbeveling van de Europese Commissie van 6 mei 2003 betreffende
de definitie van kleine, middelgrote en micro-ondernemingen (PB L 124 van 20.5.2003, 36),
met name kleine ondernemingen waarin minder dan 10 personen werkzaam zijn, en waarvan
de jaaromzet of het balanstotaal 10 miljoen euro niet overschrijdt of middelgrote
ondernemingen in de aanloopfase waarin minder dan 250 personen werkzaam zijn, en
waarvan de jaaromzet 50 miljoen euro niet overschrijdt of het balanstotaal 43 miljoen euro
niet overschrijdt.
De Initiatiefnemer is een kleine en middelgrote onderneming en wenst rechtstreeks bij FCSF
een investeringsaanvraag in te dienen voor een risicodragend kapitaal. De Initiatiefnemer zal
aansluitend op de ondertekening van deze overeenkomst zijn aanvraag afronden door het
invullen en opsturen van het investeringsaanvraagformulier welke via onze site ww.fcsf.nl is
te downloaden.
FCSF is bereid, volgens de voorwaarden van deze overeenkomst, te onderzoeken of
de Initiatiefnemer voor de Investering in aanmerking komt, en zo ja, tegen welke
voorwaarden.

VERKLAREN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN TE ZIJN:

Artikel 1: Toepasselijke voorwaarden
De verschillende fasen van het proces vanaf de indiening van de Investeringsaanvraag, de
analyse en due diligence, de beslissing van FCSF om de Investering al dan niet te realiseren
(“Investeringsbeslissing”), tot aan de ondertekening van de verschillende contractuele
documenten die vereist zijn om de Investering te realiseren, zoals doch niet beperkt tot een
notarisakte tot kapitaalverhoging van de vennootschap van de Initiatiefnemer, wijziging van
statuten, leningsovereenkomst, managementovereenkomst, Investeringsdocumenten worden
beheerst door de voorwaarden van deze overeenkomst en de Algemene Voorwaarden van
toepassing op de Investeringen (“Algemene Voorwaarden”). De Algemene Voorwaarden
kunnen geraadpleegd worden op de website van FCSF (www.fcsf.nl). Door de ondertekening
van deze overeenkomst erkent de Initiatiefnemer de Algemene Voorwaarden te kennen en
aanvaardt hij dat zij integraal van toepassing zijn op de verschillende fasen van voormeld
proces.

Artikel 2: Vertrouwelijkheid
2.1
Als vertrouwelijke informatie (“Vertrouwelijke Informatie”) wordt beschouwd al de
informatie die uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangeduid, in welke vorm dan ook,
geschreven, mondeling (mits schriftelijk bevestigd wordt dat de mondelinge informatie
vertrouwelijk is), op elektronische dragers, die de ene Partij van de andere Partij ontvangt,
direct dan wel indirect, via de aandeelhouders, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers,
externe adviseurs, etc., alsook alle correspondentie die tussen de Partijen wordt gewisseld en
rapporten die worden opgesteld, in welke vorm ook, daarin begrepen zonder daartoe beperkt
te zijn de Investeringsbeslissing.
2.2
Beide Partijen verbinden zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie geheim te houden en ze niet
te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het onderzoek naar, de onderhandelingen over
en de beslissing omtrent de Investering van FCSF in de Initiatiefnemer.
2.3
Beide Partijen verbinden zich ertoe om de Vertrouwelijke Informatie, behoudens akkoord van
de andere Partij, niet geheel of gedeeltelijk, schriftelijk, mondeling, of op welke andere wijze
ook, mee te delen aan derden, andere dan hun financiële of juridische adviseurs, of personen
binnen hun respectieve onderneming die betrokken zijn bij het onderzoek naar, de
onderhandelingen over of de beslissing omtrent de Investering, zoals doch niet beperkt tot
aandeelhouders, bestuurders, personeelsleden, managers van de respectieve Partijen en
Toegelaten Derden. De externe adviseurs die FCSF betrekt bij de Due Diligence, de leden van
het Investeringscomité van FCSF worden eveneens beschouwd als Toegelaten Derden.

Elk van de Partijen verbindt zich ertoe om voorafgaand aan de mededeling van
Vertrouwelijke Informatie aan de Toegelaten Derden deze laatsten de verbintenis te laten
aangaan dat zij de verplichtingen voortvloeiend uit het huidige artikel zullen naleven.
FCSF en de Initiatiefnemer maken zich sterk dat de bepalingen van dit artikel door de door
hen aangestelde of gemandateerde Toegelaten Derden worden nageleefd.
2.4
Als Vertrouwelijke Informatie wordt niet beschouwd, informatie:
- die niet uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangeduid, of mondelinge informatie
waarvan niet schriftelijk bevestigd wordt dat ze vertrouwelijk is;
- die openbaar moet worden gemaakt door één van de Partijen op grond van een wet of
rechterlijke uitspraak;
- die reeds tot het openbaar domein behoorde op het ogenblik dat de andere Partij er
kennis van kreeg;
- die deel is gaan uitmaken van het openbaar domein na de mededeling ervan door een
Partij aan de andere Partij, zonder dat er sprake is van een inbreuk op de bepalingen
van deze overeenkomst;
- waarvan een Partij aantoont dat zij in het bezit ervan was voorafgaand aan de
mededeling ervan door de andere Partij;
- waarvan de Partijen akkoord zijn dat zij openbaar gemaakt kan worden binnen de
perken van het akkoord tussen de Partijen.
2.5
De Initiatiefnemer verbindt zich ertoe tijdens de verschillende fasen vanaf de indiening van de
Investeringsaanvraag tot aan de Investeringsbeslissing accurate en volledige informatie te
verschaffen aan FCSF, en ervoor te zorgen dat de meegedeelde informatie te allen tijde
actueel is. Hij verbindt zich ertoe substantiële wijzigingen van reeds meegedeelde informatie
of feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de voorgenomen Investering, tot aan de
ondertekening van de verschillende contractuele documenten die vereist zijn om de
Investering te realiseren, onverwijld aan FCSF mee te delen.
2.6
De Initiatiefnemer verbindt zich ertoe FCSF steeds onmiddellijk te informeren indien hij een
financieringsaanvraag ingediend heeft of indient bij een risicokapitaalfonds of een
kredietinstelling.

Artikel 3: Discretionaire beslissingsbevoegdheid van FCSF
De Initiatiefnemer erkent en aanvaardt dat FCSF autonoom en discretionair kan beslissen al
dan niet tot de Investering over te gaan, en dat FCSF, indien de Investeringsbeslissing positief
is, de modaliteiten voor de Investering kan bepalen binnen het kader van de Algemene
Voorwaarden.
Zolang de Investeringsdocumenten niet zijn ondertekend houdt deze overeenkomst geen
verbintenis in voor FCSF om de Investering in de Initiatiefnemer te doen.
De Initiatiefnemer erkent dan ook over geen verhaal te beschikken t.o.v. FCSF m.b.t. de
Investeringsbeslissing of het niet ondertekenen van de Investeringsdocumenten door FCSF en
doet volledig afstand van enig verhaal dat hij zou kunnen inroepen t.o.v. FCSF.

Artikel 4: Duur
4.1
Deze overeenkomst neemt, behoudens andersluidend akkoord tussen de Partijen, een einde
hetzij door de kennisgeving van de onontvankelijkheid van de Investeringsaanvraag wegens
het feit dat de Initiatiefnemer niet voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in de Algemene
Voorwaarden, hetzij door de kennisgeving van een negatieve Investeringsbeslissing, hetzij
doordat de Investeringsdocumenten niet worden ondertekend binnen de tussen de Partijen
overeengekomen periode, hetzij op het ogenblik dat de Investeringsdocumenten worden
ondertekend.
4.2
Na de beëindiging van deze overeenkomst zijn de Partijen ertoe verplicht de verbintenissen
inzake vertrouwelijkheid zoals neergelegd in artikel 2 na te leven gedurende een periode van
3 jaar, onverminderd de vertrouwelijkheids-verplichtingen die zijn opgenomen in de
Investeringsdocumenten.

Artikel 5: Overdraagbaarheid
Gelet op het intuitu-personae karakter van deze overeenkomst kan de Initiatiefnemer zijn
rechten en verplichtingen niet overdragen.

ALDUS IN TWEEVOUD OPGEMAAKT EN ONDERTEKEND
Plaats:
Datum:

Plaats:
Datum:

------------------------------K. Lourens

--------------------------------------Naam

Namens FCSF

Namens Initiatiefnemer(s)

