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Informácie pre investorov 
Softible, družba za trženje, d.o.o. 
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B. Informácie o nezabezpečených zmluvách o pôžičke  

 
 

A. Informácie o Spoločnosti 

 

obchodné meno: Softible, družba za trženje, d.o.o. 

sídlo: Legen 59D, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, 

Slovinsko 

 

IČO: 2172950000 

DIČ: SI 67168116 

 

zápis v obchodnom registri: Obchodný register v Slovenj 

Gradeci, Slovinsko 

štatutárny orgán: Primož Cokan, narodený 06. Júla, 1971 

obchodná činnosť: Spracovanie kakaa, čokolády a 

cukrárenských výrobkov 

 

B. Informácie o nezabezpečených zmluvách 

o pôžičke 
 

1. Podstatné znaky služby 

Spoločnosť má záujem za účelom financovania 

podnikania získať nezabezpečené pôžičky od investorov 

(ďalej len „Pôžička“) a za týmto účelom vyzýva 

investorov, aby prostredníctvom webovej stránky 

poskytnutej CONDA platformou davového investovania 

(ďalej len „Webová stránka“) predkladali Spoločnosti 

návrhy na poskytnutie pôžičky.  

 

Na Webovej stránke môžu investori, po posúdení 

možností poskytnutia Pôžičky, investovať finančné 

prostriedky od minimálnej čiastky 100,- Eur až do 

maximálnej čiastky 5.000,- Eur vo forme Pôžičky (vo 

výnimočných prípadoch sú možné aj vyššie sumy), a to 

predložením návrhu Pôžičky Spoločnosti.  

Prijatie takéhoto návrhu Pôžičky a tým aj získavanie 

Pôžičiek Spoločnosťou závisí, okrem iného, aj od toho, či 

návrhy Pôžičiek jednotlivých investorov dosiahnu 

minimálnu sumu určenú pre jednotlivý financovaný 

projekt (ďalej len „Minimálny limit financovania“) do 

uplynutia lehoty stanovenej pre získanie investície (ďalej 

len „Lehota na získanie investície“). 

 

2. Výška pôžičky 

Každý z investorov sa podieľa na jednom financovanom 

projekte čiastkou v minimálnej výške od 100,- Eur až do 

maximálnej výšky 5.000,- Eur, vo výnimočným prípadoch 

sú možné aj vyššie sumy (ďalej len „Suma pôžičky“).  

 

Spoločnosť sa snaží vyzbierať pomocou crowdinvestingu 

sumu 110.000 Eur, a zároveň minimálna hranica 

úspešného financovania je 30.000 Eur. Spoločnosť sa 

zaväzuje prijať pôžičku na obdobie 5 rokov, po ktorých 

pôžičku splatí. 

 

3. Dane a poplatky platené investormi  

Investor je povinný zdaniť zisk zo zmluvy o Pôžičke 

v zmysle zákona č. 595/2003 Z.  z. o dani z príjmov 

fyzických a právnických a súvisiacich všeobecne 

záväzných právnych predpisov SR.  

4. Upozornenie na možné riziká 

Investor je uzrozumený s tým, že investovanie formou 

poskytnutia Pôžičky nepredstavuje len možnosti zisku, 

ale nesie so sebou aj riziká, vrátane možného úplného 

zmarenia investície - Pôžičky. Z uvedeného dôvodu majú 

byť návrhy na poskytnutie takýchto Pôžičiek poskytnuté 

len investormi, ktorí sú schopní zvládnuť úplnú stratu 

investovanej sumy a nie sú ekonomicky závislí na 

príslušnej kompenzácií z ich investície. Táto forma 

investovania je určená investorom, ktorí musia byť 

dostatočne spôsobilí tieto riziká poznať, pochopiť 

a vyhodnotiť a s týmto vedomím slobodne na základe 

svojich vedomostí, skúseností a finančných schopností 

vykonávať investičné rozhodnutia na vlastnú 

zodpovednosť a riziko. Každý, kto používa Webovú 

stránku, si je vedomý a súhlasí s nasledovným 

varovaním o rizikách. 
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Strata investície: Spoločnosť, ktorá hľadá externé 

investície v úvodných etapách, môže časom zlyhať. Keď 

do takejto Spoločnosti investor investuje svoje finančné 

prostriedky, existuje pravdepodobnosť, že tieto finančné 

prostriedky stratí, než že sa zhodnotia. Investor je 

povinný vziať túto skutočnosť do úvahy pri rozhodovaní 

sa o investovaní. Investor by nemal investovať viac 

finančných prostriedkov, než si môže dovoliť stratiť bez 

toho, aby sa zmenil jeho životný štandard a vyslovene sa 

neodporúča komukoľvek investovať požičané finančné 

prostriedky. 

 

Investičné riziko a ilikvidita: Investor je povinný vziať 

do úvahy, že hodnota jeho investície do Spoločnosti 

fluktuuje a nemožno poskytnúť žiadnu záruku ich 

zhodnotenia. Hodnota investície a výnos z nej môže 

klesnúť a neexistuje žiadna záruka, že investor dostane 

svoje investície alebo ich časť späť. Každá investícia 

investora do Spoločností by mala byť vnímaná ako 

dlhodobá ilikvidná investícia. Pohľadávky investorov voči 

Spoločnosti sú nezabezpečené a sú podradné voči 

pohľadávkam všetkých veriteľov. Hodnota investície, jej 

zhodnotenie, návratnosť a úspech či neúspech 

Spoločnosti sú závislé od mnohých faktorov, z ktorých 

mnohé sú špecifické pre danú investíciu a podnikanie, no 

mnohé sú externého charakteru.  

 

Diverzifikácia: Investovanie do Spoločnosti by malo byť 

súčasťou diverzifikovaného portfólia investora. To 

znamená, že investor by mal radšej investovať menšie 

množstvá finančných prostriedkov do viacerých 

spoločností, ako väčšie množstvá finančných 

prostriedkov do viacerých společnosti.  

 

5. Uzavretie a  plnenie zmluvy 

Zvolením sumy má investor záujem na investovaní 

formou Pôžičky a potvrdením prostredníctvom zakliknutia 

potvrdzujúceho tlačidla na Webovej stránke, na ktorej sa 

investor predtým zaregistroval, investor predkladá návrh 

na uzatvorenie zmluvy o Pôžičke v súlade 

s ustanoveniami zmluvy o Pôžičke. Alternatívne môže 

byť návrh na uzatvorenie zmluvy o Pôžičke v súlade 

s ustanoveniami zmluvy o Pôžičke predložený v písomnej 

forme zaslaním tlačeného formulára na adresu 

Spoločnosti. Prijatie návrhu investora na uzatvorenie tejto 

zmluvy zo strany Spoločnosti bude realizované na konci 

Lehoty na získanie investície, po príslušnom oznámení 

o konci lehoty na Webovej stránke, a to zaslaním emailu 

na emailovú adresu uvedenú investorom počas 

registrácie na Webovej stránke alebo v tlačenom 

formulári. Obdržaním akceptačného emailu zo strany 

Spoločnosti na uvedenú emailovú adresu investora sa 

táto zmluva o Pôžičke považuje za uzatvorenú, za 

predpokladu, že Suma pôžičky bola Spoločnosti 

uhradená investorom. Spoločnosť má právo odmietnuť 

niektoré návrhy investorov bez ďalšieho vysvetlenia 

(napr. ak má Spoločnosť podozrenie, že investor je 

v skutočnosti jej konkurentom). Investor a/alebo investori 

ktorých ponuky sú odmietnuté, neobdržia email o prijatí 

ich ponuky a budú informovaní, ak to bude možné, 

samostatným emailom.  

6. Náklady na komunikáciu 

Za používanie Webovej stránky  nebudú investorovi 

účtované žiadne ďalšie poplatky. 

 

7. Právo na odstúpenie investora od zmluvy o 

Pôžičke a zánik zmluvy o Pôžičke 

Investor, ako aj ostatní investori, má právo odstúpiť 

zmluvy o Pôžičke v lehote 14 dní od obdržania prijatia 

návrhu na jej uzavretie. 

Zmluva o Pôžičke zaniká v prípade, ak celková suma 

Pôžičiek klesne pod Minimálny limit financovania 

v dôsledku následného uplatnenia práva odstúpiť od 

zmluvy o Pôžičke zo strany ostatných investorov v rámci 

14-dňovej lehoty po obdržaní prijatia návrhu zo strany 

Spoločnosti. V prípade, ak do konca Lehoty na získanie 

investície (prípadne predĺženej) nie je dosiahnutý 

Minimálny limit financovania, ponuka investora, ako aj 

ostatných investorov, sa pokladá za odmietnutú zo strany 

Spoločnosti a poskytnutá Suma pôžičky bude investorovi 

vrátená, v tomto prípade nie je Spoločnosť povinná platiť 

úrok. 

 

8. Vyhlásenia a oznámenia 

Vyhlásenia a oznámenia investora alebo Spoločnosti 

musia byť urobené v písomnej forme (listom alebo e-

mailom). V prípade, ak je to technický možné, môže 

investor vyhlásenie alebo oznámenie doručiť Spoločnosti 

aj prostredníctvom Webovej stránky. 
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Vyhlásenia a oznámenia adresované Spoločnosti sa 

zasielajú na nasledujúce adresy jako je uvedené 

v úvodnej časti A. 

 

9. Minimálne trvanie zmluvy o Pôžičke 

Investor poskytuje Spoločnosti Pôžičku na základe 

Zmluvy o Pôžičke až do Dňa splatnosti uvedeného 

v zmluve o Pôžičke. V Deň splatnosti sa stáva Pôžička 

poskytnutá investorom splatnou vrátane všetkých 

naakumulovaných a neuhradených úrokov, a to na 

bankový účet investora oznámený počas jeho registrácie 

na Webovej stránke (alebo iný bankový účet oznámený 

investorom neskôr počas aktualizácie jeho registrácie na 

Webovej stránke). Akékoľvek plnenie poskytnuté 

investorovi registrovanému na Webovej stránke zo strany 

Spoločnosti sa považuje za platné plnenie záväzku z 

Pôžičky podľa zmluvy o Pôžičke. Investor má tiež nárok 

na vyplatenie Podielu na zhodnotení, ktorý sa vypočíta 

vynásobením investičného podielu hodnotou podniku 

alebo obratom po znásobení multiplikátorom (ktorákoľvek 

z uvedených súm je vyššia) a odpočítaním celkovej 

Sumy pôžičky podľa zmluvy o Pôžičke. 

Z určenej sumy si investori proporcionálne odpočítajú 

náklady, súvisiace so spracovaním Podielu na 

zhodnotení, za použitie platformy CONDA 

Crowdinvesting Slovakia s. r. o., so sídlom Námestie 

SNP 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48 316 431 

(zodpovedajúce 15% Podielu na zhodnotení pred 

zohľadnením nákladov na spracovanie). 

 

10. Mimoriadne právo Spoločnosti na ukončenie 

zmluvy  o Pôžičke 

V prípade, ak počas trvania zmluvy o Pôžičke, osoba 

(fyzická alebo právnická) iná ako pôvodný spoločník 

alebo spriaznená osoba pôvodného spoločníka (v zmysle 

§ 9 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácií 

v platnom znení (ďalej ako „ZKR“)) alebo právnická 

osoba, v ktorej je pôvodný spoločník alebo jeho 

spriaznená osoba (§ 9 ZKR) priamo alebo nepriamo 

ekonomicky alebo právne zainteresovaný, nadobudne 

viac ako 50% majetkovej účasti na Spoločnosti (tak že 

táto osoba je následne oprávnená disponovať väčšinou 

hlasovacích práv v Spoločnosti) („Zmena kontroly“), má 

Spoločnosť právo odstúpiť od zmluvy o Pôžičke pred 

uplynutím obdobia, na ktoré sa uzatvorila, t. j. pred Dňom 

splatnosti (ale spolu so všetkými ostatnými zmluvami s 

ostatnými investormi uzavretými súčasne s predmetnou 

zmluvou o Pôžičke). V tomto prípade je Spoločnosť 

oprávnená odstúpiť od zmluvy o Pôžičke len ak je 

zabezpečené, že sú splnené všetky požiadavky na 

úhradu Sumy pôžičky a všetkých k nej naakumulovaných 

úrokov ako aj úhradu podielu na zhodnotení investorovi. 

 

11. Právny poriadok a príslušnosť súdu 

Zmluvný vzťah medzi investorom a Spoločnosťou sa riadi 

slovenským právom s vylúčením kolíznych noriem. 

Všetky spory, ktoré vzniknú zo zmluvného vzťahu alebo v 

jeho súvislosti budú rozhodnuté príslušnými slovenskými 

súdmi. 

 

12. Rozhodný jazyk 

Akákoľvek komunikácia počas účinnosti zmluvného 

vzťahu medzi investorom a Spoločnosťou zmluvného 

vzťahu bude prebiehať v slovenskom jazyku. 

Tieto Informácie pre investorov majú len nezáväznú, 

informatívnu povahu a v žiadnom prípade nemôžu byť 

považované za doplnenie, či náhradu dohodnutých 

zmluvných podmienok. 

 


