Regulamin zgłaszania i zasad odbierania srebrnych monet bulionowych o nominale
1McAN:
1. Monety przeznaczone są dla akcjonariuszy BlackPearl S.A oraz właścicieli Portfeli (Wallet)
McAN zarejestrowanych na stronie : www.medicancoin.com .
2. Warunkiem otrzymania monety McAN jest posiadanie 10.000 ( dziesięciu tysięcy ) sztuk
McAN w portfelu na: www.medicancoin.com .
3. Dla posiadaczy mniejszych ilości McAN coin – srebrne monety będą przydzielane dla
posiadaczy portfeli w kolejności od posiadacza z portfelem o największej liczbie coinów do
posiadacza posiadającego najmniejszą liczbę coinów do momentu wyczerpania wszystkich
monet.
4. Dla akcjonariuszy BPC , którzy wyrażą wolę otrzymania McAN coin wg. klucza „2 coiny”
do jednej akcji będzie możliwość wzięcia udziału w losowaniu srebrnych monet McAN
zorganizowanym w tym celu do końca lutego 2021 roku.
5. Losowanie srebrnych monet McAN odbędzie się jedynie w przypadku braku wyczerpującej póle wybitych 100 monet, zgłoszeń osób uprawnionych do ich otrzymania.
Uściślając: jeżeli pozostaną monety nieprzydzielone wg. postanowień i zasad niniejszego
Regulaminu.
6. Bezpośredni przydział McAN coin następuje przy progu posiadania 10.000 szt. McAN coin
– (ilości równoznacznej z posiadaniem 5.000 akcji Spółki, dopuszczonych do obrotu na
NewConnect) Jeżeli akcjonariusz zgłosi wole otrzymania zdigitalizowanej formy waluty
cyfrowej McAN oraz otrzyma te środki w przedstawionym stosunku 1:2 na Portfel należący
do niego i założony wcześniej przez siebie na stronie www.medicancoin.com .
7. Warunkiem niezbędnym do otrzymania srebrnej monety McAN o wadze 1 oz. jest
zgłoszenie woli jej otrzymania do dnia 01 lutego 2021r. wysyłając wiadomość email na
adres: moneta@blackpearlcapital.pl
8. Jeden akcjonariusz może posiadać wyłącznie jeden portfel w celu zgłoszenia woli
otrzymania i przydziału odpowiedniej liczby McAN coin uprawniającej do otrzymania jednej
monety lub wzięcia udziału w losowaniu.
9. W przypadku posiadania wielu kont , portfeli czy rachunków służących do przechowywania
McAN coin na stronie: www.medicancoin.com udział w przydziale srebrnej monety McAN
bierze tylko jeden największy pod względem ilości zdygitalizowanych na nim coinów McAN.
Pozostałe nie biorą udziału w losowaniu oraz nie mogą ubiegać się o przydział srebrnych
monet.
10. Ilość monet na rok 2020 dystrybuowanych w roku 2021 jest ograniczona do 100 szt.
11. Wszelkie spory wynikłe z nie otrzymania srebrnych monet oraz z nieprawidłowości bądź
nieporozumień i niedomówień rozstrzygane będą polubownie , a w szczególnych
przypadkach przez Sąd Polubowny Ultima Ratio ul. Rydygiera 17/U01, 01-793 Warszawa.
12. Biorąc udział wyrażasz zgodę na klauzulę o RODO znajdującą się w załączniku
RODO.pdf
13. Wzięcie udziału w przydziale oraz w losowaniu srebrnych monet McAN jest
równoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu.
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