REGULAMIN PROJEKTU
dokument ramowy wraz z załącznikami
REGULAMIN PROJEKTU
Zapisy niniejszego Regulaminu określają zasady postępowań kwalifikacyjnych oraz
inwestycyjnych podczas realizacji Projektu przez BonusCard Sp. z o.o.
§1
Słownik pojęć
BonusCard – BonusCard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-384), ul.
Włodarzewska 33/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000238683. Spółka realizuje Projekt polegający na prowadzeniu działalności
inwestycyjnej (fundusz kapitału zalążkowego) o charakterze inkubacji nowych
przedsięwzięć, której celem jest powoływanie na polskim rynku nowych
podmiotów gospodarczych wspólnie z ich pomysłodawcami i inwestorami
prywatnymi;
Dyrektor Inwestycyjny – członek Komitetu Inwestycyjnego posiadający
kompetencje do formalnej i merytorycznej oceny Pomysłu, który na
poszczególnych etapach Projektu czynnie wspiera inicjowanie działalności
gospodarczej wśród Pomysłodawców, kształtuje i wspiera rozwój Spółek
portfelowych oraz sprawuje nadzór właścicielski nad daną Spółką z ramienia
BonusCard;
Działanie 3.1 PO IG – Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” osi
priorytetowej 3 „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013;

Zarząd BonusCard – organ statutowy BonusCard, który podejmuje finalne decyzje
o zakwalifikowaniu Pomysłu do kolejnego etapu procesu inwestycyjnego, jak i
rozpoczęcia inwestycji w dany Pomysł;
Zespół Pomysłodawcy – Pomysłodawca i inne osoby z nim współpracujące,
zaangażowane i dążące do realizacji Pomysłu.
§2
Postanowienia ogólne
1.

2.

3.

§3
Uczestnicy Projektu
1.

O udział w Projekcie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub
zespół składający się z osób fizycznych i / lub osób prawnych albo jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której stosowna ustawa
przyznaje zdolność prawną.

2.

Zespół Pomysłodawcy musi spełnić następujące warunki:

Komitet Inwestycyjny – ciało kolegialne składające się z Dyrektorów
Inwestycyjnych i w uzasadnionych przypadkach zewnętrznych ekspertów
merytorycznych, które ocenia Pomysł na etapach Selekcji i Preinkubacji.
Rezultatem prac Komitetu Inwestycyjnego jest rekomendacja (lub jej brak) o
zakwalifikowaniu danego Pomysłu do kolejnego etapu procesu inwestycyjnego
Projektu;
PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
Polityka Inwestycyjna – dokument określający ogólne zasady Wejścia i Wyjścia
Kapitałowego;
Pomoc de minimis – oznacza pomoc de minimis w rozumieniu art. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z
28.12.2006);
Pomysł – koncepcja biznesowa zgłoszona za pośrednictwem Formularza
Zgłoszeniowego do udziału w Projekcie;
Pomysłodawca – osoba (lub osoby) będąca właścicielem Pomysłu lub posiadająca
/ posiadające prawo do rozporządzania Pomysłem w zakresie prawa własności;
3.

Preselekcja – etap formalnej oceny Formularza Zgłoszeniowego;
Projekt – projekt pt.: ”Inkubator BonusCard – wspieranie innowacyjnych projektów
w obszarze chemii, energii, Internet i mobile” realizowany przez BonusCard w
ramach działania 3.1 PO IG;
Regulamin – dokument określający postępowanie kwalifikacyjne oraz inwestycyjne
w ramach Projektu;
Selekcja – etap merytorycznej oceny Formularza Zgłoszeniowego;
Spinaker Innowacji - Inkubator BonusCard – marka Projektu;

4.

§4
Zgłoszenie Pomysłu
1.
2.

Spółka – spółka kapitałowa, która zostanie powołana przez BonusCard i Zespół
Pomysłodawcy w celu realizacji danego Pomysłu;
Term Sheet – dokument zawierający wstępne ustalenia zapisów Umowy
Inwestycyjnej;

3.

Umowa Inwestycyjna – umowa podpisywana pomiędzy BonusCard a Zespołem
Pomysłodawcy określająca warunki Wejścia Kapitałowego i dalszej współpracy;

4.

Umowa o Preinkubację – umowa zawierana pomiędzy BonusCard a Zespołem
Pomysłodawcy określająca wzajemne relacje, prawa i obowiązki na etapie
Preinkubacji;

5.

Wejście Kapitałowe – oznacza dokonanie przez BonusCard inwestycji w Spółkę
powstałą w wyniku Preinkubacji poprzez obejmowanie udziałów lub nabywanie
akcji w Spółce przez BonusCard w zamian za wnoszone środki finansowe i
środki trwałe;
Wyjście Kapitałowe – oznacza każdy sposób zakończenia inwestycji przez
BonusCard poprzez wyjście kapitałowe z danej Spółki;

prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby
fizycznej – miejsce zamieszkania, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
nie brał udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie Projektu,
c)
nie jest i w okresie roku poprzedzającego dzień zgłoszenia Pomysłu, nie
był związany stosunkiem pracy z BonusCard,
d)
nie świadczy i w okresie 3 lat poprzedzających dzień zgłoszenia
Pomysłu nie dokonywał żadnych czynności na podstawie stosunków
cywilnoprawnych dla BonusCard,
e)
nie jest i w okresie 3 lat poprzedzających dzień zgłoszenia Pomysłu nie
był członkiem organów zarządzających i nadzorczych BonusCard,
f)
nie jest i w okresie 3 lat poprzedzających dzień zgłoszenia Pomysłu nie
był wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem BonusCard,
g)
nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia i / lub związania z tytułu przysposobienia,
opieki, kurateli z pracownikami BonusCard,
h)
nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania
fałszywych zeznań, przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo karno-skarbowe
albo inne przestępstwo związane z wykonaniem działalności
gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
Każda osoba z Zespołu Pomysłodawcy potwierdza spełnienie warunków, o
których mowa w pkt. 2 powyżej, składając BonusCard odpowiednie
oświadczenia na etapie Preselekcji.
Pomysłodawca jest właścicielem Pomysłu lub posiada prawo do
rozporządzania Pomysłem w zakresie prawa własności.
a)

Formularz Zgłoszeniowy – dokument, za którego pośrednictwem Pomysł jest
zgłaszany do udziału w Projekcie;

Preinkubacja – etap Projektu, którego celem jest sprawdzenie zasadności
rozpoczęcia działalności gospodarczej w oparciu o zaproponowany Pomysł;

Niniejszy Regulamin określa warunki zgłaszania Pomysłów, kryteria selekcji i
sposób oceny ich innowacyjności, postępowania kwalifikacyjnego oraz zasady
udzielania wsparcia w ramach Projektu.
Przedmiotem Projektu jest ocena Pomysłów zgłaszanych przez Zespoły
Pomysłodawców w ramach etapów Preselekcji, Selekcji i Preinkubacji oraz
Wejścia Kapitałowe w Spółki tworzone w celu realizacji danego Pomysłu.
Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie
są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii BonusCard.

6.

7.

Podczas etapu zgłaszania Pomysłów tworzona jest baza Pomysłów, które
następnie zostaną poddane Preselekcji.
Pomysł nie może być obciążony żadnymi ograniczeniami, prawami
rzeczowymi, zastawami, bądź innymi obciążeniami, roszczeniami (w tym
poręczeniami lub innymi zabezpieczeniami ustanowionymi na istniejących lub
przyszłych zobowiązaniach Zespołu Pomysłodawcy).
Zakres merytoryczny Pomysłu może dotyczyć szeroko rozumianych branż:
chemia, energia, Internet i mobile, a także łączyć powyższe branże.
W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na innowacyjność Pomysłu, do
rozpatrzenia i oceny może zostać dopuszczony Pomysł z poza wymienionych
branż, o których w pkt. 3 powyżej.
Zgłoszenie Pomysłu odbywa się poprzez wypełnienie Formularza
Zgłoszeniowego na stronie internetowej www.spinakerinnowacji.pl w zakładce
„Zgłoś Pomysł”.
Wzór Formularza Zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego
Regulaminu i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej
www.spinakerinnowacji.pl.
Zgłoszenie Pomysłu oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu
wraz z załącznikami przez Zespół Pomysłodawcy.

„DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
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8.
9.
10.
11.

12.

BonusCard potwierdzi drogą elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Pomysłu.
Nabór Pomysłów prowadzony jest w sposób ciągły.
Jeden Zespół Pomysłodawcy może złożyć więcej niż jeden Pomysł, jednak ten
sam Pomysł może zostać złożony tylko raz.
Wszelkie materiały przekazane przez Zespół Pomysłodawcy do BonusCard
nie będą zwracane niezależnie od finalnego wyniku etapów: Preselekcji,
Selekcji i Preinkubacji.
Na każdym etapie oceny Pomysłu, BonusCard może prosić Zespół
Pomysłodawcy o dodatkowe informacje i wyjaśnienia lub zaproponować
spotkanie celem uzupełnienia informacji, poznania dodatkowych wyjaśnień.
§5

§8
Wejście i Wyjście Kapitałowe
1.

2.
3.

Warunki Wejścia i Wyjścia Kapitałowego określa szczegółowo dokument
Polityka Inwestycyjna stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4.

Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu Inwestycyjnego oraz
zatwierdzeniu danego Pomysłu przez BonusCard do Wejścia Kapitałowego,
zostanie podpisana Umowa Inwestycyjna.
Umowa Inwestycyjna będzie każdorazowo ustalana w oparciu o Term Sheet.
Pełna dokumentacja Pomysłu wraz ze sprawozdaniem z Preinkubacji oraz
warunkami planowanego Wejścia Kapitałowego zostanie złożona do PARP w
celu uzyskania akceptacji na Wejście Kapitałowe.

Preselekcja
1.

2.

3.

Celem etapu Preselekcji jest wybór Pomysłów, które spełniają łącznie
poniższe kryteria formalne:
a)
Formularz Zgłoszeniowy został podpisany przez wszystkie osoby w
Zespole Pomysłodawcy, przesłany w oryginale i jest tożsamy z wersją
elektroniczną ,
b)
Pomysł dotyczy obszaru energii / chemii / Internet / mobile, a w
uzasadnionych przypadkach innej branży,
c)
Pomysł wykazuje cechy innowacji z obszaru: produktu / usługi, procesu,
marketingu lub organizacji,
d)
planowana działalność gospodarcza jest zgodna z zasadami udzielania
pomocy publicznej na zasadach de minimis,
Ocena ma charakter „zero-jedynkowy” – pozytywny wynik oceny uzyskują
Pomysły spełniające wszystkie kryteria. Nie spełnienie choćby jednego
kryterium powoduje odrzucenie Pomysłu.
Pozytywny wynik oceny będzie skutkował przejściem danego Pomysłu do
etapu Selekcji.
§6

5.
6.

7.

Na podstawie pozytywnej decyzji PARP powołana zostanie Spółka mająca na
celu realizacją danego Pomysłu.

8.

BonusCard obejmie udziały lub nabędzie akcje w danej Spółce w wysokości
nie wyższej niż 49,99% kapitału zakładowego wnosząc w zamian środki
finansowe i środki trwałe zakupione i / lub wytworzone podczas etapu
Preinkubacji.

9.

Wejście Kapitałowe może zostać dokonane wyłącznie w nowoutworzoną
Spółkę.

10.

BonusCard jest koordynatorem procesu zawiązania Spółki realizującej dany
Pomysł.

11.

BonusCard będzie sprawował nadzór właścicielski nad Spółką.

12.

Spółka jest zobowiązana do sprawozdawczości według ustalanych zasad.

Selekcja
1.

2.

3.

4.
5.

1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

10.

Celem etapu Selekcji jest wybór Pomysłów, cechujących się najwyższym
potencjałem i zdolnością komercjalizacji, spełniających jednocześnie kryteria
Projektu.
Wnioski pozytywnie ocenione podczas etapu Preselekcji zostaną poddane
ocenie merytorycznej w następujących obszarach:
a)
wykonalność techniczna / technologiczna,
b)
adekwatność kapitałowa,
c)
sposób prezentacji / kompletność informacji,
d)
produkt / usługa,
e)
grupa docelowa,
f)
konkurencja,
g)
przychody,
h)
zespół.
Komitet Inwestycyjny na posiedzeniu organizowanym przynajmniej raz w
miesiącu dokona selekcji Pomysłów i przekaże odpowiednie rekomendacje
Zarządowi BonusCard.
Najlepiej ocenione, pozytywnie zaopiniowane i zatwierdzone przez Zarząd
BonusCard Pomysły, zostaną skierowane do etapu Preinkubacji.
Etapy Preselekcji i Selekcji łącznie mogą trwać nie dłużej niż do ostatniego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Pomysł został zgłoszony.
W uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać wydłużony.

Celem etapu Wejścia Kapitałowego jest powołanie spółki kapitałowej, dla
Pomysłu, który przeszedł etap Preinkubacji i w kontekście określonych realiów
biznesowych, finansowych oraz rynkowych ma szansę na komercyjny sukces.
Wejście Kapitałowe polega na założeniu wraz z Zespołem Pomysłodawcy i
ewentualnie innymi inwestorami nowej spółki kapitałowej.

§9
Pomoc publiczna
1.
2.

3.

Wsparcie uzyskane przez Spółkę w ramach Projektu stanowi pomoc de
minimis.
Pomoc de minimis może być udzielona Spółce pod warunkiem, że łącznie z
inną pomocą de minimis, otrzymaną w bieżącym roku kalendarzowym oraz w
ciągu dwóch poprzedzających lat kalendarzowych z różnych źródeł i w
różnych formach, nie przekroczy kwoty 200.000 EUR, a w przypadku
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego –
100.000 EUR.
BonusCard po udzieleniu pomocy de minimis, wydaje Spółce zaświadczenie o
uzyskanej pomocy de minimis, w terminie określonym w Umowie
Inwestycyjnej.
§ 10
Zachowanie poufności / dane osobowe

1.
2.

Umowa o zachowaniu poufności zostanie podpisana z Zespołem
Pomysłodawcy wraz z Umową o Preinkubację.
Zespół Pomysłodawcy zgłaszając Pomysł w oparciu o Formularz
Zgłoszeniowy wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby
realizacji Projektu zgodnie z Ustawą z dnia 27.08.1997 Dz. Ustaw z 2002, nr
101, poz. 923 z późniejszymi zmianami.

§7

§ 11

Preinkubacja

Postanowienia końcowe

Celem etapu Preinkubacji jest wyłonienie Pomysłów do Wejścia Kapitałowego
poprzez wielowymiarową analizę aspektów biznesowych i finansowych.
Etap rozpoczyna się spotkaniem z Zespołem Pomysłodawcy w celu ustalenia
wizji realizacji Pomysłu oraz przygotowania do podpisania Umowy o
Preinkubację.
Treść Umowy o Preinkubację nie podlega negocjacjom. Odmowa podpisania
umowy w obowiązującej treści oznacza rezygnację Pomysłodawcy z dalszej
współpracy i wyklucza Pomysł z procesu Preinkubacji.
Wzór Umowy o Preinkubację stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
Regulaminu.
Wszystkie usługi świadczone przez BonusCard na rzecz Zespołu
Pomysłodawcy są dla Pomysłodawcy nieodpłatne i zgodne z przedmiotem
Umowy o Preinkubację.
Wydatki ponoszone na etapie Preinkubacji stanowią koszt BonusCard.
Etap Preinkubacji trwa 6 miesięcy. W uzasadnionych przypadkach okres ten
może zostać wydłużony.
W ramach etapu Preinkubacji powstanie Term Sheet.
Komitet Inwestycyjny, na podstawie wyników etapu Preinkubacji, dokona
oceny zasadności Wejścia Kapitałowego w dany Pomysł i wyda stosowną
rekomendację Zarządowi BonusCard.
Decyzja o Wejściu Kapitałowym podejmowana jest przez Zarząd BonusCard.

1.
2.
3.

4.

5.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Decyzje BonusCard na każdym etapie oceny Pomysłu nie podlegają
procedurze odwoławczej.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 września 2012 roku, zaś aktualnie
obowiązujący
Regulamin
publikowany
jest
na
stronie
www.spinakerinnowacji.pl.
BonusCard zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, w szczególności w
przypadku konieczności dostosowania go do przepisów prawa lub wytycznych
związanych z realizacją Projektu, a także w celu zwiększenia efektywności
Projektu.
Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

„DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu „Inkubator BonusCard – wspieranie
innowacyjnych projektów w obszarze chemii, energii, Internet i mobile”
Numer Wniosku:

☐

Współpomysłodawca

☐

Członek Zespołu

Imię i Nazwisko:
Adres zameldowania:

Formularz Zgłoszeniowy

Adres e-mail:

Zgłoszony w dniu dd.mm.rrrr, godz. gg.mm.ss, IP komputera xxx.xxx.xxx.xxx

Telefon:
PESEL:

Potwierdzony w dniu dd.mm.rrrr, godz. gg.mm.ss, IP komputera
xxx.xxx.xxx.xxx
I.

Funkcja w Zespole:
Najważniejsze
kompetencje:

DANE ZGŁASZAJĄCEGO
Osoba fizyczna
☐
Imię i nazwisko*:
PESEL*:
Adres korespondencyjny:
Telefon*:
e-mail*:
*pola wymagane

9.
Informacje dodatkowe (nieobowiązkowe)
Na jakim etapie jest Pomysł (idea; wstępne kalkulacje; pełny biznes plan;
prototyp; gotowy produkt / usługa)? Jakie kroki zostały podjęte w celu realizacji
Pomysłu? Jaka jest szacowana wysokość nakładów inwestycyjnych? Na co
zostaną przeznaczone pozyskane środki? Czy Pomysłodawca przewiduje
wkład własny (w jakiej wysokości)? Czy możliwe jest pozyskanie ochrony
prawa własności (czy jest patent)? Jakie widzisz główne przeszkody i
zagrożenia w realizacji Pomysłu? Proszę podaj inne istotne informacje.

Osoba prawna
☐
Nazwa podmiotu*:
REGON*:
Adres korespondencyjny:
Imię i nazwisko osoby do
kontaktu*:
Telefon*:
e-mail*:
*pola wymagane

Jeżeli dysponujesz dodatkowymi opracowaniami (np.: raporty rynkowe,
analiza kanałów dystrybucji i reklamy, wstępna analiza finansowa, biznes plan,
publikacje, ekspertyzy), proszę o ich przesłanie na adres e-mail
pomysl@spinakerinnowacji.pl umieszczając w tytule maila nazwę Pomysłu.
III.

1.

OPIS POMYSŁU
Nazwa Pomysłu (maksymalnie 100 znaków)

2.

Branża

II.

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że:
zapoznałem/am się z Regulaminem Projektu oraz w pełni akceptuję
☐
ww. Regulamin oraz jego załączniki.
☐

☐

jestem właścicielem opisanego Pomysłu lub jestem osobą
upoważnioną przez właścicieli projektu do kontaktu ze Spinakerem
Innowacji – Inkubatorem BonusCard oraz, że opisany produkt/usługa
nie jest objęty postępowaniem o zastrzeżeniu praw własności
przemysłowej lub intelektualnej przez inny podmiot/y lub osobę/y.
Deklaracja braku powiązań:


3.
Produkt / usługa
Jaki produkt / usługa będzie wynikiem realizacji Pomysłu? Jakie są możliwości
jego zastosowania?

4.
Innowacyjność
Czy produkt / usługa posiada nowe cechy lub nowe zastosowania (np.:
techniczne, funkcjonalne, zastosowane komponenty / materiały)? Czy proces
produkcji / świadczenia usługi zostanie znacząco zmieniony (np.: poprzez
wykorzystane technologie / oprogramowanie)?

5.
Grupa docelowa
Do kogo skierowany jest produkt / usługa? Dlaczego potencjalni klienci będą
zainteresowani zakupem?
☐
6.
Konkurencja
Podobne rozwiązania istnieją:
w
w innych
☐
☐
Polsce
krajach Europy

☐

poza
Europą

☐

nie
istnieją

Wskaż konkurentów i scharakteryzuj trzech Twoim zdaniem najistotniejszych.
Przy opisie, uwzględnij producentów produktów / usług o zbliżonych cechach i
funkcjonalności. Porównaj swój Pomysł do rozwiązań obecnych na rynku.

7.
Przychody
Opisz planowane źródła przychodów z uwzględnieniem poszczególnych grup
docelowych (na czym Twoja firma będzie zarabiać?).

8.
Zespół
Proszę o wprowadzenie danych dla wszystkich osób w Zespole.
☐
Pomysłodawca

☐

nie brałem/am udziału w przygotowaniu wniosku o
dofinansowanie dla BonusCard Sp. z o.o., w ramach którego
udzielanie jest wsparcie;

nie jestem i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia
niniejszego oświadczenia nie byłem/am związany/a stosunkiem
pracy z BonusCard Sp. z o.o.;

nie świadczę i w okresie trzech lat poprzedzających dzień
złożenia niniejszego oświadczenia nie dokonywałem/am żadnych
czynności na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla
BonusCard Sp. z o.o.;

nie jestem i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia
niniejszego oświadczenia nie byłem/am członkiem organów
zarządzających i nadzorczych BonusCard Sp. z o.o.;

nie jestem i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia
niniejszego
oświadczenia
nie
byłem/am
wspólnikiem,
udziałowcem lub akcjonariuszem BonusCard Sp. z o.o.;

nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i/lub
związania
z
tytułu
przysposobienia,
opieki,
kurateli
z pracownikami BonusCard Sp. z o.o.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w formularzu dla potrzeb oceny projektu, zgodnie z ustawą
z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2002 r. nr
101, poz.926 ze zm.).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach
marketingowych przez BonusCard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
przy ul. Włodarzewskiej 33/5, wpisaną do KRS pod numerem
0000238683. Jednocześnie BonusCard Sp. z o.o. informuje, że
zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a
ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz ich poprawiania.

Podpisy wszystkich osób w Zespole

Data

Podpis

Data

Podpis
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Projektu „Inkubator BonusCard – wspieranie
innowacyjnych projektów w obszarze chemii, energii, Internet i mobile”
UMOWA O PREINKUBACJĘ
zawarta w Warszawie w dniu …......................... pomiędzy:
BonusCard Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-384 Warszawa),
ul. Włodarzewska 33/5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
0000238683, reprezentowaną przez:
4.
5.

Tomasza Marczuka – Prezesa Zarządu
Andrzeja Żurawskiego – Wiceprezesa Zarządu

zwaną dalej „BonusCard”,
a
Panem / Panią ....................................................................................., zamieszkałym
/
zamieszkałą
w
….................................
(kod:…-…..)
przy
ul.
…......................................, legitymującym / legitymującą się dowodem osobistym o
numerze …........................., PESEL …...................., NIP…........................,
zwanym / zwaną / zwanymi dalej „Zespołem Pomysłodawcy”,

stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z
28.12.2006);
Pomysł – koncepcja biznesowa zgłoszona za pośrednictwem Formularza
Zgłoszeniowego do udziału w Projekcie;
Pomysłodawca – osoba (lub osoby) będąca właścicielem Pomysłu lub posiadająca
/ posiadające prawo do rozporządzania Pomysłem w zakresie prawa własności;
Preinkubacja – etap Projektu, którego celem jest sprawdzenie zasadności
rozpoczęcia działalności gospodarczej w oparciu o zaproponowany Pomysł;
Preselekcja – etap formalnej oceny Formularza Zgłoszeniowego;
Projekt – projekt pt.: ”Inkubator BonusCard – wspieranie innowacyjnych projektów
w obszarze chemii, energii, Internet i mobile” realizowany przez BonusCard w
ramach działania 3.1 PO IG;
Regulamin – dokument określający postępowanie kwalifikacyjne oraz inwestycyjne
w ramach Projektu;
Selekcja – etap merytorycznej oceny Formularza Zgłoszeniowego;
Spinaker Innowacji - Inkubator BonusCard – marka Projektu;
Spółka – spółka kapitałowa, która zostanie powołana przez BonusCard i Zespół
Pomysłodawcy w celu realizacji danego Pomysłu;
Term Sheet – dokument zawierający wstępne ustalenia zapisów Umowy
Inwestycyjnej;

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a osobno „Stroną”.

Umowa Inwestycyjna – umowa podpisywana pomiędzy BonusCard a Zespołem
Pomysłodawcy określająca warunki Wejścia Kapitałowego i dalszej współpracy;

Zważywszy, że:
1.
BonusCard realizuje projekt pod nazwą „Inkubator BonusCard – wspieranie
innowacyjnych projektów w obszarze chemii, energii, Internet, mobile” w
ramach działania 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” osi priorytetowej
3 „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007 – 2013, Umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.03.01-00-00-023/1000; BonusCard realizuje Projekt polegający na prowadzeniu działalności
inwestycyjnej (fundusz kapitału zalążkowego) o charakterze inkubacji nowych
przedsięwzięć, której celem jest powoływanie na rynku polskim nowych
podmiotów gospodarczych wspólnie z ich pomysłodawcami i inwestorami
prywatnymi;
2.
Zespół Pomysłodawcy zgłosił do BonusCard za pośrednictwem Formularza
Zgłoszeniowego Pomysł pod nazwą: ………………………………………………
3.
BonusCard dokonał wstępnej pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej na
etapie Preselekcji i Selekcji Pomysłu oraz podjął decyzję o zakwalifikowaniu
go do etapu Preinkubacji;

Umowa o Preinkubację – umowa zawierana pomiędzy BonusCard a Zespołem
Pomysłodawcy określająca wzajemne relacje, prawa i obowiązki na etapie
Preinkubacji;
Wejście Kapitałowe – oznacza dokonanie przez BonusCard inwestycji w Spółkę
powstałą w wyniku Preinkubacji poprzez obejmowanie udziałów lub nabywanie
akcji w Spółce przez BonusCard w zamian za wnoszone środki finansowe i
środki trwałe;
Wyjście Kapitałowe – oznacza każdy sposób zakończenia inwestycji przez
BonusCard poprzez wyjście kapitałowe z danej Spółki;
Zarząd BonusCard – organ statutowy BonusCard, który podejmuje finalne decyzje
o zakwalifikowaniu Pomysłu do kolejnego etapu procesu inwestycyjnego, jak i
rozpoczęcia inwestycji w dany Pomysł;
Zespół Pomysłodawcy – Pomysłodawca i inne osoby z nim współpracujące,
zaangażowane i dążące do realizacji Pomysłu.

Strony postanawiają, co następuje:

§2
Przedmiot Umowy
Przedmiotem umowy jest Preinkubacja zgłoszonego Pomysłu.
Niniejsza Umowa ustala zasady i warunki współpracy pomiędzy Stronami,
obowiązujące w trakcie trwania Preinkubacji.
Preinkubacja składa się z dwóch faz. Pierwsza z nich ma na celu zbadanie
potencjału rynkowego Pomysłu i analizę uwarunkowań prawnoekonomicznych realizacji Pomysłu, natomiast wynikiem drugiej będą: biznes
plan, analiza opłacalności Wejścia Kapitałowego, Term Sheet oraz rezultaty
potrzebnych usług badawczo-rozwojowych przeprowadzonych dla danego
Pomysłu.
Każda z wyżej wymienionych faz kończy się oceną. Uzyskanie pozytywnej
oceny w fazie pierwszej warunkuje zakwalifikowanie Pomysłu do fazy drugiej.

§1
Definicje
BonusCard – BonusCard Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 02-384), ul.
Włodarzewska 33/5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000238683. Spółka realizuje Projekt polegający na prowadzeniu działalności
inwestycyjnej (fundusz kapitału zalążkowego) o charakterze inkubacji nowych
przedsięwzięć, której celem jest powoływanie na polskim rynku nowych
podmiotów gospodarczych wspólnie z ich pomysłodawcami i inwestorami
prywatnymi;

1.
2.

Dyrektor Inwestycyjny – członek Komitetu Inwestycyjnego posiadający
kompetencje do formalnej i merytorycznej oceny Pomysłu, który na
poszczególnych etapach Projektu czynnie wspiera inicjowanie działalności
gospodarczej wśród Pomysłodawców, kształtuje i wspiera rozwój Spółek
portfelowych oraz sprawuje nadzór właścicielski nad daną Spółką z ramienia
BonusCard;

§3
Oświadczenia Zespołu Pomysłodawcy
Zespół Pomysłodawcy oświadcza, że:
1.
Jest wspólnie uprawniony do zawarcia Umowy oraz podejmowania wiążących
zobowiązań w zakresie zawarcia i wykonania Umowy;
2.
Żaden z członków Zespołu Pomysłodawcy nie został skazany prawomocnym
wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przestępstwo
przeciw mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami
wartościowymi,
obrotowi
gospodarczemu,
systemowi
bankowemu,
przestępstwo
karno-skarbowe
albo
inne
przestępstwo
związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych;
3.
Jest wyłącznie uprawnionym z tytułu praw własności intelektualnej, w tym w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy
prawo własności przemysłowej do Pomysłu oraz posiada wszelkie prawa
pozwalające na realizacje Pomysłu, w tym w szczególności poprzez powołanie
Spółki;
4.
Pomysł nie jest obciążony żadnymi ograniczeniami, prawami rzeczowymi,
zastawami, bądź innymi obciążeniami i roszczeniami (w tym poręczeniami lub
innymi zabezpieczeniami ustanowionymi na istniejących lub przyszłych
zobowiązaniach Zespołu Pomysłodawcy lub osób trzecich);
5.
Pomysł jest oryginalnym tworem Zespołu Pomysłodawcy, nie narusza praw
osób trzecich, przepisów o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej, jest
wolny od jakichkolwiek zapożyczeń oraz że nie będą miały miejsca żadne
okoliczności,
które
mogłyby
narazić
BonusCard
oraz
Spółkę
na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania z Pomysłu.

Działanie 3.1 PO IG – Działanie 3.1 „Inicjowanie działalności innowacyjnej” osi
priorytetowej 3 „Kapitał dla innowacji” Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka 2007-2013;
Formularz Zgłoszeniowy – dokument, za którego pośrednictwem Pomysł jest
zgłaszany do udziału w Projekcie;
Komitet Inwestycyjny – ciało kolegialne składające się z Dyrektorów
Inwestycyjnych i w uzasadnionych przypadkach zewnętrznych ekspertów
merytorycznych, które ocenia Pomysł na etapach Selekcji i Preinkubacji.
Rezultatem prac Komitetu Inwestycyjnego jest rekomendacja (lub jej brak) o
zakwalifikowaniu danego Pomysłu do kolejnego etapu procesu inwestycyjnego
Projektu;
PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości;
Polityka Inwestycyjna – dokument określający ogólne zasady Wejścia i Wyjścia
Kapitałowego;
Pomoc de minimis – oznacza pomoc de minimis w rozumieniu art. 2
rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie

3.

4.
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6.

7.

8.

1.

2.
3.

1.

2.
3.

4.
5.

1.

2.

3.

4.

5.

Nie jest stroną postępowania sądowego w sprawie cywilnej, gospodarczej lub
administracyjnej, której przedmiot rozstrzygnięcia miałby jakikolwiek wpływ
na jego prawa wobec Pomysłu;
Zgodnie z jego wiedzą: wszystkie patenty, wnioski patentowe, know-how,
znaki towarowe, wnioski o znaki towarowe, wnioski o zarejestrowanie znaków
towarowych, znaki firmowe, wzory użytkowe, wzory zdobnicze, autorskie
prawa majątkowe lub inne podobne przemysłowe lub intelektualne prawa
używane przez Pomysłodawcę lub wymagane przez niego w związku z
realizacją Pomysłu oraz niniejszej Umowy są ważne, obowiązujące i będą
wniesione do Spółki w chwili jej zawiązania lub w tej samej chwili zostaną
objęte wyłącznym prawem do korzystania z nich przez Spółkę, jak również nie
naruszają praw osób trzecich.
Jest świadomy konsekwencji karnych wynikających z zatajenia lub podania
nieprawdziwych informacji i danych mających na celu wprowadzenie w błąd
BonusCard.
§4
Obowiązki BonusCard
BonusCard zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zespołu Pomysłodawcy
usług doradczych mających na celu stworzenie przez Zespół Pomysłodawcy
kompletnej dokumentacji Pomysłu, która pozwoli na obiektywną ocenę jego
potencjału rynkowego.
BonusCard zobowiązuje się do pokrycia kosztów związanych z etapem
Preinkubacji z zastrzeżeniem § 5 pkt. 5.
BonusCard przysługuje prawo do zatrudniania podwykonawców w charakterze
ekspertów w celu wypełnienia swoich obowiązków.
§5
Obowiązki Zespołu Pomysłodawcy
Zespół Pomysłodawcy zobowiązuję się do opracowania kompletnej
dokumentacji Pomysłu przedkładanej Komitetowi Inwestycyjnemu, która
pozwoli na obiektywną ocenę jego potencjału rynkowego w oparciu o usługi
BonusCard, o których mowa w §4 pkt. 1.
Zespół Pomysłodawcy zobowiązuję się do udzielania wszelkich niezbędnych
informacji związanych z Pomysłem w sposób rzetelny i zgodny z prawdą.
Zespół Pomysłodawcy zobowiązuję się do brania udziału w spotkaniach z
osobami wskazanymi przez BonusCard w miejscu i czasie uzgodnionym przez
Strony.
Zespół Pomysłodawcy zobowiązuję się do pisemnego potwierdzania
ukończenia każdej z faz wymienionych w §2 pkt. 3.
W przypadku, gdy BonusCard podejmie decyzję o dokonaniu Wejścia
Kapitałowego i uzyska zgodę z PARP, a Strony nie zawiążą skutecznie Spółki
z winy leżącej wyłącznie po stronie Zespołu Pomysłodawcy lub któregokolwiek
z jego członków, jak również w przypadku wycofania się lub przerwania przez
Zespół Pomysłodawcy lub któregokolwiek z jego członków etapu Preinkubacji
bez uzasadnionej przyczyny, wówczas Zespół Pomysłodawcy zobowiązuje się
solidarnie do zwrotu wszystkich kosztów, kosztów nakładu pracy, kosztów
administracyjnych poniesionych przez BonusCard celem weryfikacji Pomysłu
na etapie Preinkubacji oraz zapłaty dodatkowej kary umownej w wysokości
10.000 PLN na rzecz BonusCard. Zapłata przez Zespół Pomysłodawcy kary
umownej nie wyłącza możliwości dochodzenia przez BonusCard od Zespołu
Pomysłodawcy solidarnie odszkodowania na zasadach ogólnych,
przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
§6
Zastrzeżenia dodatkowe
Nieważność lub niemożność dochodzenia wykonania któregokolwiek z
postanowień niniejszej Umowy nie będzie miała wpływu na ważność czy
możność dochodzenia wykonania pozostałych postanowień Umowy. W razie
wystąpienia takiej nieważności lub niemożności dochodzenia wykonania
Strony uczynią wszystko, co możliwe, aby osiągnąć lub wywołać w sposób
zgodny z prawem te same cele lub skutki gospodarcze, które miały być
osiągnięte lub wywołane przez postanowienie dotknięte nieważnością lub
niemożnością dochodzenia jego wykonania Zespół Pomysłodawcy
zobowiązuję się do udzielania wszelkich niezbędnych informacji związanych z
Pomysłem w sposób rzetelny i zgodny z prawdą.
Każdy z członków Zespołu Pomysłodawcy oświadcza, że nie istnieją żadne
zobowiązania obligujące któregokolwiek z nich do realizowania Pomysłu
samodzielnie lub we współpracy z podmiotem innym, niż BonusCard.
Strony zgodnie oświadczają, że od chwili zgłoszenia Pomysłu do chwili
zawiązania Spółki w celu realizacji Pomysłu każdy i wszyscy członkowie
Zespołu Pomysłodawcy będą współpracować wyłącznie z BonusCard.
W przypadku gdy na skutek działania lub zaniechania któregokolwiek z
członków Zespołu Pomysłodawcy powstanie po stronie BonusCard obowiązek
zwrotu jakiejkolwiek kwoty na rzecz podmiotu trzeciego, Zespół
Pomysłodawcy solidarnie zwróci BonusCard tę kwotę.
Niezależnie od postanowień punktu 4 powyżej, w przypadku naruszenia
postanowień pkt. 1 – 3 niniejszego paragrafu, Zespół Pomysłodawcy zapłaci
solidarnie na rzecz BonusCard karę umowną w wysokości 10.000 PLN,
Zapłata przez Zespół Pomysłodawcy kary umownej nie wyłącza możliwości
dochodzenia przez BonusCard solidarnie od członków Zespołu Pomysłodawcy
odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość
zastrzeżonej kary umownej.

1.

2.

1.

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9.

§7
Autorskie prawa majątkowe
BonusCard przysługują autorskie prawa majątkowe do wszelkich sprawozdań,
raportów, badań, wycen, ofert, dokumentów zawierających dane finansowe,
analiz, biznes planów, zestawień, dokumentów opisujących strategię, planów
sprzedaży, opracowań technicznych, specyfikacji, prezentacji i innych
dokumentów, które zostaną przygotowane / opracowane w trakcie
Preinkubacji.
W przypadku podjęcia decyzji przez BonusCard o Wejściu Kapitałowym i
utworzenia Spółki, dokumentacja wymieniona w §7 pkt. 1 zostanie wniesiona
do Spółki.
§8
Zachowanie poufności
Strony zobowiązują się do zawarcia odrębnej Umowy o Poufności.
§9
Postanowienia końcowe
Załącznikiem do niniejszej Umowy jest Regulamin Projektu – dokument
ramowy wraz z jego załącznikami oraz Formularz Zgłoszeniowy złożony przez
Zespół Pomysłodawcy.
Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas potrzebny do realizacji etapu
Preinkubacji. BonusCard jest uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy w
trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Zespół Pomysłodawcy
lub któregokolwiek z jego członków:
a) postanowień §5 i §6, i / lub
b) postanowień umowy o zachowaniu poufności, o której mowa w §8, i / lub
c) naruszenia innych postanowień niniejszej Umowy.
W przypadku zamiaru rozwiązania niniejszej Umowy przez BonusCard w
trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym z przyczyn wskazanych w lit. c)
powyżej, BonusCard będzie uprawniony do rozwiązania niniejszej Umowy po
uprzednim pisemnym wezwaniu Zespołu Pomysłodawców do usunięcia
stwierdzonego naruszenia Umowy w wyznaczonym terminie i bezskutecznym
upłynięciu tak wyznaczonego terminu. Postanowień zdania poprzedzającego
nie stosuje się w przypadku takiego naruszenia postanowień niniejszej
Umowy, które nie może być usunięte.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej
pod rygorem nieważności.
W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie znajdują
właściwe przepisy Kodeksu cywilnego i innych aktów prawa powszechnie
obowiązującego.
Strony będą dążyły do polubownego rozwiązywania sporów powstałych w
związku z realizacją niniejszej Umowy.
W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sprawa jest
rozstrzygana przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby BonusCard.
Przeniesienie praw lub obowiązków Zespołu Pomysłodawcy wynikających z
niniejszej Umowy przez Zespół Pomysłodawcy wymaga uzyskania pisemnej
zgody BonusCard.
Zespół Pomysłodawcy ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób
trzecich z tytułu swojego uczestnictwa w Projekcie; w przypadku zgłoszenia
przez osoby trzecie wobec BonusCard jakichkolwiek roszczeń z tytułu
uczestnictwa Zespołu Pomysłodawcy w Projekcie zobowiązuje się zwolnić
BonusCard od odpowiedzialności z tytułu tych roszczeń.
Niniejsza Umowa została sporządzona w …………. jednobrzmiących
egzemplarzach, po jednym dla BonusCard i dla każdego członka Zespołu
Pomysłodawcy.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu „Inkubator BonusCard – wspieranie
innowacyjnych projektów w obszarze chemii, energii, Internet i mobile”
POLITYKA INWESTYCYJNA
I.
1.
2.

II.
1.
2.

3.

4.

WSTĘP
Niniejsza Polityka Inwestycyjna określa zasady Wejścia i Wyjścia kapitałowego
do Spółek powoływanych w ramach realizacji Projektu.
Ilekroć niniejszy dokument posługuje się pojęciem pisanym z wielkiej litery,
pojęcie takie ma znaczenie nadane mu w Regulaminie Projektu, chyba że
niniejsza Polityka Inwestycyjna definiuje takie pojęcie inaczej.
WEJŚCIE KAPITAŁOWE
Wejście Kapitałowe polega na założeniu wraz z Zespołem Pomysłodawcy i
ewentualnie innymi inwestorami nowej spółki kapitałowej.
Do Wejścia Kapitałowego kwalifikują się Pomysły złożone na Formularzu
Zgłoszeniowym, które przeszły etapy Preselekcji, Selekcji, Preinkubacji oraz
uzyskały pozytywną ocenę Zarządu BonusCard.
Komitet Inwestycyjny dokona oceny Pomysłu po zakończeniu etapu
Preinkubacji i zadecyduje o wydaniu pozytywnej (bądź negatywnej)
rekomendacji o Wejściu Kapitałowym.
Ostateczna decyzja o Wejściu Kapitałowym w ramach BonusCard
podejmowana jest przez Zarząd BonusCard. Zgoda ta jest podstawą do
rozpoczęcia negocjacji i podpisania Umowy Inwestycyjnej z Zespołem
Pomysłodawcy.
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

Od negatywnej decyzji Zarządu BonusCard w sprawie Wejścia Kapitałowego
Zespołowi Pomysłodawcy nie przysługuje odwołanie.
Warunki brzegowe Wejścia Kapitałowego są następujące:
a) produkt / usługa jest konkurencyjna lub trafia w perspektywiczną niszę;
b) sporządzony biznes plan i analiza opłacalności Wejścia Kapitałowego
potwierdzają szansę na komercyjny sukces Pomysłu;
c) realizacja Pomysłu przewiduje rozpoczęcie sprzedaży produktów / usług
(wejście na rynek) w terminie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia
działalności gospodarczej przez Spółkę, a dla projektów w obszarze
chemii do 24 miesięcy;
d) kompetencje osób w Zespole Pomysłodawcy zostały pozytywnie
ocenione; stwierdzono realne szanse na rekrutację dodatkowych,
kluczowych osób, o ile powstanie taka konieczność;
e) Komitet Inwestycyjny wydał pozytywną rekomendację po zakończeniu
procesu Preinkubacji;
f) wartość zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto (Net Present
Value - NPV) jest większa od 0;
g) inwestycja generuje wewnętrzną stopę zwrotu (Internal Rate of Return IRR) na poziomie minimum 30%;
h) uzgodniono co najmniej dwie realne drogi wyjścia BonusCard z
inwestycji;
i) prawa korporacyjne BonusCard w docelowej Spółce zostały odpowiednio
zabezpieczone
poprzez
stosowne
uregulowania
w
Umowie
Inwestycyjnej, co najmniej następujących kwestii:
 określone zostały zasady Wyjścia Kapitałowego przez BonusCard
z uwzględnieniem możliwości wyjścia z inwestycji przed lub w tym
samym czasie, co inni udziałowcy / akcjonariusze;
 zagwarantowane zostało prawo do powołania przez BonusCard w
docelowej Spółce, co najmniej jednego członka w każdym z
organów statutowych Spółki (zarząd, rada nadzorcza), tak długo
jak BonusCard posiada udziały / akcje w Spółce;
 uzależniono od decyzji BonusCard wprowadzanie istotnych zmian
w docelowej Spółce, a w szczególności tworzenie i zatwierdzenie
rocznego planu finansowego, podwyższenie lub obniżenie
kapitału zakładowego, określanie zasad polityki rozwoju.
Pomysł zatwierdzony przez Zarząd BonusCard zostanie skierowany do
finalnego zatwierdzenia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
(PARP). Uzyskanie akceptacji na Wejście Kapitałowe ze strony PARP oznacza
organizację nowej Spółki w każdym jej aspekcie i rozpoczęcie realizacji
danego Pomysłu.
Umowa Inwestycyjna określa zasady realizacji inwestycji, a w szczególności
strukturę właścicielską, wielkość inwestycji, sposób finansowania, prawa i
obowiązki stron, sposób wyjścia z inwestycji.
BonusCard obejmuje udziały / nabywa akcje w nowoutworzonej Spółce o
wartości nominalnej stanowiącej:
a) nie mniej niż 10,00% kapitału zakładowego;
b) nie więcej niż 49,99% kapitału zakładowego.
Wartość objętych udziałów nie przekroczy równowartości 200.000 EUR
przeliczanej na PLN (według średniego kursu EUR w NBP obowiązującego w
dniu podpisania Umowy Inwestycyjnej), wliczając w tę kwotę środki trwałe oraz
wartości niematerialne i prawne nabyte ze środków wsparcia na inicjowanie
działalności innowacyjnej, łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w
bieżącym oraz dwóch poprzedzających latach kalendarzowych, przekazanych
Spółce docelowej. Udziały / akcje pokryte zostaną wkładem pieniężnym i / lub
aportem środków trwałych nabytych ze środków wsparcia na inicjowanie
działalności innowacyjnej.
Zapisy Umowy Inwestycyjnej dopuszczają wypłacenie kapitału danej Spółce
przez BonusCard w ustalonych transzach.
Zespół Pomysłodawcy obejmuje udziały / nabywa akcje w Spółce docelowej o
wartości nominalnej określonej w Umowie Inwestycyjnej. Tytułem wkładu na
pokrycie udziałów / akcji Zespół Pomysłodawcy jest zobligowany do
wniesienia wkładu pieniężnego o wartości, nie mniejszej niż 1% w relacji do
wkładu pieniężnego wnoszonego przez BonusCard.
Kapitał zakładowy Spółki docelowej musi być pokryty zgodnie ze stosownymi
zapisami Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
z 2000r., Nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami).

III. MONITOROWANIE, ROZWÓJ, DOKAPITALIZOWANIE SPÓŁKI
1.
Monitorowaniem Spółki i udziałem w jej rozwoju zajmuje się Dyrektor
Inwestycyjny dedykowany do jej nadzoru właścicielskiego lub inny członek
zespołu BonusCard pod nadzorem Dyrektora Inwestycyjnego, który
równocześnie może być członkiem jej organów statutowych.
2.
BonusCard, na każdym etapie rozwoju danej Spółki, będzie służył pomocą w
obszarze kompetencji i know-how zgromadzonego w ramach BonusCard i
spółek portfelowych, celem zapewnienia wsparcia podczas rozwoju danej
Spółki.
3.
W sytuacji wystąpienia uzasadnionego, zwiększonego zapotrzebowania na

kapitał, Dyrektor Inwestycyjny lub inny członek zespołu BonusCard
dedykowany do nadzoru Spółki oraz Zarząd BonusCard zaangażują się
wspólnie z zarządem danej Spółki w proces pozyskiwania dodatkowego
finansowania (druga i kolejne rundy finansowania).
IV. WYJŚCIE KAPITAŁOWE
1.
Dyrektor Inwestycyjny lub inny członek zespołu BonusCard dedykowany do
danej Spółki odpowiedzialny jest za przygotowanie strategii i organizację
Wyjścia Kapitałowego.
2.
Decyzja o częściowym bądź całkowitym Wyjściu Kapitałowym ze Spółki
zostanie podjęta przez Zarząd BonusCard na podstawie rekomendacji
odpowiedniego Dyrektora Inwestycyjnego.
3.
Zaangażowanie kapitałowe BonusCard w Spółkę docelową nie będzie
przekraczać 10 lat.
4.
BonusCard dopuszcza Wyjście Kapitałowe poprzez:
a) sprzedaż udziałów / akcji inwestorowi strategicznemu lub branżowemu;
b) sprzedaż / udziałów / akcji inwestorowi finansowemu (np. fundusze
Venture Capital / Private Equity, prywatny inwestor finansowy);
c) ofertę publiczną (Initial Public Offering – IPO);
d) sprzedaż udziałów / akcji zarządowi Spółki (Management Buyout –
MBO) lub inwestorom prywatnym wskazanym przez nich;
e) sprzedaż udziałów / akcji na rzecz kadry kierowniczej spoza Spółki
(Management Buyin – MBI);
f) sprzedaż udziałów / akcji na rzecz pozostałych wspólników /
akcjonariuszy powołanej Spółki będących w składzie właścicielskim na
dzień podjęcia decyzji o Wyjściu Kapitałowym;
g) sprzedaż udziałów / akcji z wykorzystaniem finansowania dłużnego –
(Leveraged Buyout – LBO);
h) inne.
5.
BonusCard przeznaczy środki pozyskane z Wyjścia Kapitałowego na dalsze
inicjowanie działalności innowacyjnej poprzez inkubowanie i Wejścia
Kapitałowe w nowotworzone spółki prawa handlowego.
V.
1.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem bądź Regulaminem
Projektu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, z
uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 7 kwietnia 2008r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2008r., nr 68, poz. 414, z
późniejszymi zmianami).

2.

Zapoznałem/-łam się z Regulaminem Projektu – dokument
ramowy wraz z jego załącznikami i akceptuję go.

……………………..................................................................
(miejsce i data)

……………………..................................................................
(podpis czytelny Pomysłodawcy / Zespołu Pomysłodawcy)

……………………..................................................................
(podpis i pieczęć BonusCard)
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