BASES DE PARTICIPACIÓ A ESADE BAN
1. L’objectiu d’ESADE BAN és presentar projectes emprenedors a Inversors d’ESADE BAN, en
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endavant, els “inversors” d’ESADE BAN , per tal que, mitjançant l’accés al finançament, es faciliti la
creació i el desenvolupament de la iniciativa emprenedora.
2. Aquesta presentació de projectes es pot fer a través de la plataforma online d’ESADE BAN, de
reunions personalitzades amb els inversors o dels fòrums d’inversió.
3. Per presentar un projecte a ESADE BAN, cal seguir els passos següents:
3.1. Emplenar la informació sol∙licitada a www.esadeban.com/emprendedores. Un cop registrat
el projecte online, s’ha d’emplenar la informació que se sol∙licita amb les dades bàsiques de
l’empresa, i adjuntar‐hi els documents següents:
 Presentació. en format PPT o PDF, de 10 minuts de durada (entre 10 i 12 diapositives)
 Pla de negoci (business plan)
 CV de l’equip promotor
 Qualsevol altre document que l’emprenedor consideri convenient
 Bases de participació a ESADE BAN signades
(La informació introduïda es pot modificar quan es vulgui, accedint‐hi amb les mateixes claus d’accés.)
3.2. Un comitè d’experts d’ESADE BAN avaluarà els projectes que es rebin. Quan el projecte
presentat hagi estat admès per ESADE BAN, l’emprenedor en rebrà una confirmació i el projecte
serà visible online per a tots els inversors d’ESADE BAN.
4. Els projectes han de cercar un finançament d’inversors privats per una quantitat superior als 100.000€.
5. La informació facilitada s’ha d’ajustar als requisits que s’estableixen en la sol∙licitud d’entrada de
projectes esmentada al punt 3. No es pot eliminar, parcialment o totalment, cap dels apartats existents.
Es valorarà la capacitat de síntesi dels projectes i s’admetran per ordre cronològic de recepció rigorós.
6. La informació del projecte es facilitarà als inversors d’ESADE BAN. ESADE BAN té el permís dels
emprenedors per difondre‐la entre els inversors. L’emprenedor accepta que es faci publicitat de totes
les rondes de finançament que tingui l’empresa en què hagin intervingut inversors d’ESADE BAN.
7. La xarxa d’inversors privats d’ESADE BAN forma part de la Xarxa d’Inversors Privats (XIP) d’ACC1Ó i,
per tant, es fa un seguiment previ i posterior dels projectes presentats en els fòrums. Així doncs, és
obligació de l’emprenedor comunicar a ESADE BAN qualsevol inversió realitzada gràcies a la seva
mediació i facilitar la informació que li sigui requerida.
8. Amb la presentació de projectes, s’autoritza ESADE BAN a col·laborar activament en els actes de
relacions públiques i premsa que se li sol·licitin.

FIRMA I SEGELL EMPRESA:

DATA:

1

Són inversors d’ESADE BAN les persones físiques o jurídiques que constin en cada moment al registre
d’inversors que porta l’Associació d’Antics Alumnes d’ESADE amb la denominació ESADE BAN.
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9. En cas que es tanqui una operació amb inversors d’ESADE BAN, l’emprenedor del projecte
haurà d’abonar una comissió de l’import de la inversió realitzada a la seva empresa pels
inversors de la xarxa. El càlcul d’aquesta remuneració preveu aplicar els percentatges de
comissió següents a l’import de la inversió realitzada pels inversors d’ESADE BAN:
Intervals:
Tram 1: 3 % de comissió per als imports entre 0 i 300.000 €
Tram 2: 1,5 % de comissió per als imports de 300.001 € en endavant
L’import de la comissió s’abonarà en un termini de 30 dies a partir de la subscripció del compromís
d’inversió (atorgament de l’escriptura d’ampliació de capital, subscripció d’un préstec o qualsevol altra
forma de finançament).
En tots els casos en què un inversor d’ESADE BAN inverteixi en un projecte presentat a ESADE BAN (es
considerarà presentat en el moment en què consti a la plataforma online d’ESADE BAN), se suposarà
que l’inversor ha tingut coneixement del projecte a través d’ESADE BAN i, per tant, es meritarà la
comissió indicada, encara que hi hagi altres vincles entre emprenedor i inversor d’ESADE BAN.
Aquesta comissió s’aplicarà a la inversió a l’empresa procedent dels inversors d’ESADE BAN a
totes les rondes successives de finançament en què participin els inversors d’ESADE BAN,
durant dos anys de vigència des de la presentació del projecte a ESADE BAN.
En qualsevol cas, tant si l’emprenedor ha rebut finançament per la mediació d’ESADE BAN com si no,
aquest es compromet a facilitar informació sobre les rondes de finançament que faci en el futur i el
resultat que n’obtingui. Aquesta informació té interès acadèmic per a les recerques que fa ESADE i
podrà tenir divulgació.
En cas que l’emprenedor estigui en converses o en negociacions amb inversors d’ESADE BAN abans de
la presentació a ESADE BAN, cal que ho manifesti per escrit i de forma expressa en el moment de
subscripció d’aquest document.
10. La participació a ESADE BAN implica l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol informació que ajudi
a contactar amb emprenedors i inversors serà molt ben rebuda.

DADES EMPRESA
NOM
COMERCIAL

PERSONA
CONTACTE

RAÓ SOCIAL

DNI
REPRESENTANT

NIF/CIF/VAT

E-MAIL

DIRECCIÓ

TELF.

POBLACIÓ

CODI
POSTAL/PAÍS
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DATA
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