UMOWA AKCELERACYJNA
zawarta w Krakowie dnia [●]
pomiędzy:
1. Innovation Nest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytowo-akcyjną z
siedzibą w Krakowie, pod adresem: Kraków 30-331, ul Ludwinowska 7/9, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS
0000405236, NIP 6762452005, z kapitałem zakładowym w wysokości [●] zł w pełni
opłaconym, reprezentowaną przez komplementariusza, to jest spółkę Innovation Nest Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, pod adresem: Kraków 30-331, ul.
Ludwinowska 7/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego
przez
Sąd
Rejonowy
dla
Krakowa
–
Śródmieścia
w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000359375, NIP 679-303-9223, REGON 121236513, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 200.000 zł,
reprezentowaną przez Piotra Wilama, jako Prezesa Zarządu i Marka Kapturkiewicza, jako
Członka Zarządu uprawnionych do łącznej reprezentacji komplementariusza,
- zwaną dalej „I.N. SKA”,
a
2. [●], zamieszkałym [●], legitymującym się [●], posiadającym numer PESEL [●],
3. [●], zamieszkałym [●], legitymującym się [●], posiadającym numer PESEL [●],
oraz
4. [●], zamieszkałym [●], legitymującym się [●], posiadającym numer PESEL [●],
- zwanymi dalej łącznie „Założycielami” lub każdy z osobna „Założycielem”,
- zwanymi dalej łącznie „Stronami” lub każde z osobna „Stroną”.
Zważywszy, że:
1. Założyciele są jedynymi właścicielami praw autorskich do projektu [●] polegającego na
stworzeniu i rozwijaniu aplikacji [●] (zwanego dalej „Projektem”),
2. I.N. SKA w ramach prowadzonej przez siebie działalności zajmuje się poszukiwaniem
innowacyjnych projektów w celu ich dofinansowania oraz nawiązania współpracy z ich
właścicielami, w tym poprzez obejmowanie udziałów/akcji w spółkach utworzonych przez tych
właścicieli,
Strony postanawiają zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1 [Program Akceleracyjny]
1. Niniejszym I.N. SKA oferuje Założycielom przystąpienie do Programu Akceleracyjnego, o
którym mowa w ust. 2 poniżej (zwanego dalej „Programem Akceleracyjnym”), na warunkach
wskazanych w niniejszej Umowie, a Założyciele godzą się na przystąpienie do Programu
Akceleracyjnego i akceptują wszystkie warunki uczestnictwa w programie, objęte niniejszą
Umową.
2. I.N. SKA jest organizatorem Programu Akceleracyjnego składającego się z 3 (trzech)
następujących po sobie części:
a) I część - warsztaty Customer Development (zwane dalej „Warsztatami CD”),
b) II część - wyjazd do USA, którego celem jest zbieranie danych na temat Projektu,
możliwości jego rozpowszechnienia na rynku globalnym oraz nawiązywanie kontaktów

biznesowych; pobyt przedstawicieli Założycieli (nie więcej niż 3 osób) w USA finansowany
będzie ze środków własnych Spółki, o której mowa w § 3 ust. 1 poniżej,
c) III część - prace Założycieli nad rozwojem Projektu prowadzone na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej i finansowane ze środków własnych Spółki, o której mowa w § 3
ust. 1 poniżej.
3. Po ukończeniu przez Założycieli Warsztatów CD, I.N. SKA uprawniona będzie do podjęcia
decyzji w sprawie dalszego uczestnictwa Założycieli w kolejnych częściach Programu
Akceleracyjnego, o których mowa w ust. 1 pkt b) i pkt c) powyżej (zwaną dalej „Decyzją w
Sprawie Programu”).
4. I.N. SKA zobowiązana jest przekazać Założycielom Decyzję w Sprawie Programu w formie
wiadomości elektronicznej, niezwłocznie po zakończeniu Warsztatów CD.
5. Strony postanawiają, iż w przypadku negatywnej Decyzji w Sprawie Programu, I.N. SKA w
terminie kolejnych 2 (dwóch) miesięcy może podjąć decyzję o realizacji niniejszej Umowy, w
tym o przystąpieniu do nowoutworzonej Spółki, o której mowa w w § 3 ust. 1 poniżej, na takich
samych zasadach, jakby I.N. SKA podjęła pozytywną Decyzję w Sprawie Programu.
Informację o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa w zdaniu powyżej, I.N. SKA winien
przekazać Założycielom na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
§ 2 [Oświadczenia Stron]
1. Każda ze Stron oświadcza, iż na dzień zawarcia niniejszej Umowy:
a) posiada zdolność do jej zawarcia, oraz że osoby podpisujące Umowę w imieniu danej
Strony są prawidłowo umocowane do zaciągnięcia zobowiązań z niej wynikających,
b) zawarcie i wykonanie niniejszej Umowy nie stanowi naruszenia jakiejkolwiek umowy,
przepisu prawa, zobowiązania, decyzji administracyjnej, zarządzenia, postanowienia,
wyroku lub innego orzeczenia, które są wiążące względem danej Strony,
c) podpisanie i wykonanie niniejszej Umowy nie wymaga uzyskania po stronie żadnej ze
Stron jakichkolwiek zgód oraz zezwoleń organów administracji publicznej lub
jakichkolwiek innych podmiotów trzecich.
2. Każdy z Założycieli oświadcza, iż pomiędzy nim a I.N. SKA lub podmiotami zarządzającymi
I.N. SKA nie istnieją żadne wcześniejsze (tj. powstałe przed dniem zawarcia niniejszej
Umowy) powiązania, o dowolnym charakterze (w tym kapitałowe lub osobowe).
3. Założyciele niniejszym oświadczają, iż przysługują im wyłączne majątkowe prawa autorskie
do Projektu, a także, iż prawa te - z uwzględnieniem wszelkich zmian, modyfikacji i usprawnień
dokonanych w ramach Projektu do dnia podpisania niniejszej Umowy, zostały przez Założycieli
prawidłowo nabyte, w szczególności poprzez zawarcie stosownych umów przeniesienia
autorskich praw majątkowych (w tym z wykonawcami Projektu), oraz że nie są one obciążone
jakimikolwiek prawami rzeczowymi lub obligacyjnymi na rzecz osób trzecich, ani nie są zajęte
w postępowaniu egzekucyjnym.
4. Strony postanawiają, iż kwota 75 000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) stanowiąca
wkład pieniężny I.N. SKA, o którym mowa w § 3 ust 1 pkt d) poniżej, będzie wydatkowana
zgodnie z planem budżetu stanowiącym Załącznik nr [●] do niniejszej Umowy, który zostanie
przygotowany przez Strony do dnia [●]. Strony uzgadniają, iż na mocy wspólnych ustaleń
Stron, w tym za pośrednictwem poczty elektronicznej, plan budżetu, o którym mowa w zdaniu
powyżej może być wedle potrzeb zmieniany, w tym poprzez dokonywanie przesunięć środków
pieniężnych pomiędzy istniejącymi pozycjami budżetowymi lub przeznaczanie tychże środków
na inne, nowe pozycje budżetowe, przy niezmienionej jednakże kwocie sumarycznej środków
pieniężnych składających się na kwotę, o której mowa powyżej.
5. W przypadku wydatkowania kwoty, o której mowa w ust. 4 powyżej w sposób inny niż
wskazany w planie budżetu, stanowiącym Załącznik nr [●] do niniejszej Umowy lub w sposób
sprzeczny ze wspólnymi ustaleniami Stron, I.N. SKA przysługiwać będzie prawo do żądania
zapłaty przez Założycieli kary umownej w kwocie 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za

każde naruszenie. Kara umowna płatna będzie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia
otrzymania żądania jej zapłaty. W przypadku, gdy kara umowa nie wystarczy na pokrycie
szkody poniesionej przez I.N. SKA na skutek naruszenia, I.N. SKA będzie uprawniona do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Strony postanawiają, iż łączna wysokość kar umownych wykonywanych przez I.N. SKA na
podstawie niniejszej Umowy nie będzie większa niż 75 000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy
złotych).
§ 3 [Założenie Spółki]
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, w przypadku podjęcia przez I.N. SKA pozytywnej Decyzji w
Sprawie Programu, Strony zobowiązują się nie później niż w terminie kolejnych 14
(czternastu) dni od dnia jej otrzymania przez Założycieli zawrzeć umowę spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, w treści zgodnej z Załącznikiem nr [●] do niniejszej Umowy (zwanej dalej
„Umową Spółki”), z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z kapitałem zakładowym
w wysokości [●], składającym się z [●] udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt
złotych) każdy (zwaną na potrzeby niniejszej Umowy „Spółką”), które objęte zostaną w
następujący sposób:
a) [●] udziałów w Spółce obejmie [●] w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci: [●],
w wysokości [●] zł, z czego [●] zł zostanie przeznaczonych na pokrycie kapitału
zakładowego Spółki, a [●] zł przeznaczonych zostanie na jej kapitał zapasowy (agio);
b) [●] udziałów w Spółce obejmie [●] w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci: [●],
w wysokości [●] zł, z czego [●] zł zostanie przeznaczonych na pokrycie kapitału
zakładowego Spółki, a [●] zł przeznaczonych zostanie na jej kapitał zapasowy (agio);
c) [●] udziałów w Spółce obejmie [●] w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci: [●],
w wysokości [●] zł, z czego [●] zł zostanie przeznaczonych na pokrycie kapitału
zakładowego Spółki, a [●] zł przeznaczonych zostanie na jej kapitał zapasowy (agio);
d) [●] udziałów w Spółce obejmie I.N. SKA w zamian za wkład pieniężny w wysokości 75 000
zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), z czego [●] zł zostanie przeznaczonych na
pokrycie kapitału zakładowego Spółki, a [●] zł przeznaczonych zostanie na jej kapitał
zapasowy (agio);
2. Warunkiem przystąpienia do Spółki przez I.N. SKA jest uzyskanie uprzedniej zgody Komitetu
Inwestycyjnego I.N. SKA na dokonanie takich czynności, wyrażonej na piśmie pod rygorem
nieważności. I.N. SKA zobowiązuje się wystąpić do Komitetu Inwestycyjnego I.N. SKA o
zgodę, o której mowa w zdaniu powyżej niezwłocznie po podjęciu przez I.N. SKA pozytywnej
Decyzji w Sprawie Programu.
3. Założyciele niezwłocznie po podpisaniu przez Strony Umowy Spółki oraz po objęciu przez
Strony nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, nie później
jednak niż w terminie kolejnych 14 (czternastu) dni kalendarzowych, złożą we właściwym ze
względu na siedzibę Spółki sądzie rejestrowym należycie wypełniony i opłacony wniosek o
rejestrację Spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz przedłożą jego kopię I.N. SKA na jej
żądanie, w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni robocze od dnia otrzymania żądania, nie
wcześniej jednak niż z upływem terminu, o którym mowa powyżej.
4. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Założycieli nie dojdzie do rejestracji Spółki
we właściwym sądzie rejestrowym w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od dnia podpisania Umowy
Spółki, I.N. SKA uprawniona będzie do żądania od Spółki lub Założycieli zapłaty kary umownej
w kwocie 75 000 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), płatnej w terminie 21 (dwudziestu
jeden) dni od dnia otrzymania żądania. W przypadku gdy kara umowa, o której mowa powyżej
nie wystarczy na pokrycie szkody poniesionej przez I.N. SKA na skutek zaistnienia
którejkolwiek z okoliczności, o których mowa powyżej, I.N. SKA będzie uprawniona do
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Założyciele zobowiązuje się informować na bieżąco I.N. SKA o wszelkich problemach
związanych z rejestracją Spółki zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
§ 4 [Zasady prowadzenia Spółki]
1. Strony postanawiają, iż Spółka w zakresie swojej działalności gospodarczej nie będzie
zajmowała się:
a) produkcją żelaza i stali,
b) górnictwem węgla,
c) budownictwem okrętowym,
d) świadczeniem usług finansowych,
e) produkcją lub obrotem bronią, wyrobami tytoniowymi, napojami alkoholowymi lub
środkami odurzającymi, lub
f)

obrotem nieruchomościami.

2. Strony postanawiają, iż docelowa treść Umowy Spółki w zakresie przedmiotu działalności
gospodarczej prowadzonej przez Spółkę nie będzie zawierała postanowień sprzecznych
z ust. 1 powyżej.
3. Strony postanawiają, że:
a) Spółka będzie podlegać w Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonemu obowiązkowi
podatkowemu,
b) Spółka w początkowej fazie swojej działalności pozostawać będzie w fazie zalążkowej,
rozruchu lub ekspansji co oznacza, że będzie realizować fazę badań lub rozwoju nad
Projektem bądź innym produktem lub usługą, wprowadzać te produkty lub usługi na rynek
po raz pierwszy, rozszerzać działalność, rozwijać rynek tych produktów lub usług (w tym
Projektu), lub zwiększać w tym zakresie swoje moce produkcyjne lub usługowe,
c) Spółka będzie prowadzić działalność mającą znaczenie dla rozwoju regionalnego, w tym
dla tworzenia miejsc pracy.
4. Strony zobowiązują się do:
a) ograniczenia o 20% (dwadzieścia procent) maksymalnych pułapów lub maksymalnych
kwot kwalifikowanych przysługującej Spółce pomocy publicznej, przez okres 3 (trzech) lat
od dnia, w którym Spółka po raz pierwszy otrzyma środki pieniężne od I.N. SKA (tj. w
postaci wkładu wniesionego na kapitał zakładowy Spółki); zobowiązanie, o którym mowa
powyżej nie dotyczy pomocy publicznej przyznawanej na podstawie wspólnotowych zasad
ramowych dotyczących pomocy państwa na badania i rozwój lub innych zastępujących je
zasad ramowych, a także rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia
2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w
zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń
blokowych, Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008);
b) dołożenia wszelkich starań celem umożliwienia przeprowadzenia w dowolnym terminie, w
siedzibie Spółki, kontroli przez osoby delegowane przez Krajowy Fundusz Kapitałowy,
Ministra właściwego do spraw gospodarki, Ministra właściwego do spraw rozwoju
regionalnego, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Komisję Europejską lub inną
jednostkę uprawnioną do przeprowadzenia kontroli na podstawie odrębnych przepisów lub
upoważnień, oraz udostępnienia do wglądu, na żądanie tych instytucji lub Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego, wszelkiej dokumentacji Spółki;
c) informowania opinii publicznej o fakcie otrzymania środków pochodzących częściowo z
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, poprzez umieszczenie w siedzibie

Spółki tablicy informacyjnej, przekazanej w tym celu przez I.N. SKA.
§ 5 [Inne umowy i porozumienia]
1. Założyciele oraz I.N. SKA, niezależnie od założenia Spółki, przewidują możliwość powołania
po zakończeniu Programu Akceleracyjnego (lub po skorzystaniu przez I.N. SKA z
uprawnienia, o którym mowa w § 1 ust. 5 powyżej) innej spółki z siedzibą w USA,
współrealizującej (w uzgodnionym przez Strony podziale i zakresie) prace nad Projektem,
która zostanie utworzona przez Założycieli (zwanej dalej „Spółką USA”). Spółka USA będzie
podmiotem powiązanym (osobowo lub kapitałowo) ze Spółką, a jednym ze wspólników Spółki
USA (według wyboru I.N. SKA) może być I.N. SKA lub podmiot osobowo lub kapitałowo
powiązany z I.N. SKA.
2. Zasady powołania, zarządzania oraz działania Spółki USA Strony uzgodnią w drodze odrębnej
umowy zawartej na piśmie pod rygorem nieważności.
3. I.N. SKA oświadcza niniejszym, iż zainteresowana jest uczestnictwem w kolejnych rundach
finansowania Spółki, Spółki USA lub rozwojem Projektu w inny sposób, na warunkach
uzgodnionych wspólnie przez Strony.
4. Warunki, na których Spółka lub Spółka USA będzie w przyszłości przeprowadzała kolejne
rundy finansowania zostaną ustalone z I.N. SKA w drodze odrębnej umowy zawartej na
piśmie pod rygorem nieważności i nie będą w żadnym przypadku uniemożliwiały realizację
praw, które I.N. SKA nabyła na podstawie niniejszej Umowy, chyba że I.N. SKA wyrazi na
takie warunki zgodę. Zgoda, o której mowa w zdaniu powyżej wymaga dla swej ważności
zachowania formy pisemnej.
5. W przypadku, gdy kolejne rundy finansowania Spółki lub Spółki USA, w tym z uczestnictwem
podmiotów trzecich, będą wymagały zmiany zawartych wcześniej pomiędzy Stronami
jakichkolwiek umów lub porozumień, Założyciele zobowiązują się, iż dołożą wszelkich starań,
aby zachować w mocy prawa nabyte dotychczas przez I.N. SKA na podstawie tychże umów i
porozumień.
§ 6 [Odpowiedzialność Założycieli]
W przypadku, gdy Założyciele mimo podjęcia przez I.N. SKA pozytywnej Decyzji w Sprawie Programu
zrezygnują z udziału w dalszych częściach Programu Akceleracyjnego lub nie dopełnią któregokolwiek
z postanowień niniejszej Umowy, w szczególności odstąpią od założenia Spółki na zasadach
wskazanych w niniejszej Umowie, I.N. SKA uprawniona będzie do objęcia po cenie nominalnej w
ciągu kolejnych 12 (dwunastu) miesięcy od dnia otrzymania przez Założycieli decyzji, o której mowa
powyżej, 8% (ośmiu procent) udziałów w kapitale zakładowym jakiejkolwiek innej spółki, którą
zawiązał bądź zawiąże którykolwiek z Założycieli (bezpośrednio lub pośrednio, samodzielnie lub z
udziałem innych podmiotów) w celu realizacji lub rozwoju Projektu.

§ 7 [Informacje Poufne]
1. Założyciele zobowiązują się do zachowania poufności co do treści Umowy i wykonania jej
postanowień oraz wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony, uzyskanych podczas
negocjowania Umowy oraz w trakcie jej wykonywania ("Informacje Poufne").
2. Powyższe zobowiązanie nie dotyczy informacji, które:
a) zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia Umowy;
b) są znane Założycielom z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz
bez naruszenia postanowień Umowy;
c) mogą być podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody I.N. SKA.
3. Zobowiązanie do zachowania poufności nie narusza obowiązku Założycieli do dostarczenia
Informacji Poufnych uprawnionym do tego organom lub podawania ich do wiadomości
publicznej w zakresie wymaganym przez właściwe przepisy prawa.

4. Założyciele uprawnieni są do przekazywania Informacji Poufnych swoim doradcom oraz
zleceniobiorcom w stopniu uzasadnionym realizacją celów Umowy, pod warunkiem, że takie
osoby zobowiążą się do zachowania tych informacji w poufności.
5. Zobowiązanie do zachowania poufności dotyczące Informacji Poufnych obowiązuje przez
okres 1 (jednego) roku od daty rozwiązania niniejszej Umowy lub jej wygaśnięcia na skutek
wykonania.
§ 8 [Powiadomienia]
1. Wszelkie powiadomienia lub inne informacje składane lub przekazywane drugiej Stronie na
mocy Umowy (zwane dalej „Powiadomieniami”) będą dokonywane w formie pisemnej pod
rygorem nieważności z podpisami danej Strony lub podmiotu składającego w jej imieniu takie
Powiadomienie, chyba że Strony w treści Umowy przewidziały składanie Powiadomień w
formie wiadomości elektronicznej. Powiadomienia dla swej skuteczności wymagają osobistego
złożenia drugiej Stronie, wysłania ich za pośrednictwem poczty w formie listu poleconego lub
w formie przesyłki listowej wysłanej za pośrednictwem firmy kurierskiej, a także w formie
wiadomości e-mail (jeśli Strony przewidziały taką możliwość), na następujące adresy:


Dla I.N. SKA:

ul Ludwinowska 7/9, Kraków 30-331, Adres e-mail: innest@in-nest.pl


Dla [●]:

[●], Adres e-mail: [●]


Dla [●]:

[●], Adres e-mail: [●]


Dla [●]:

[●], Adres e-mail: [●]
2. Zmiana adresów wskazanych w ust. 1 powyżej jest skuteczna, jeżeli zgodnie z trybem
wskazanym w przywołanym ustępie powiadomiono pisemnie wszystkie Strony o takiej
zmianie. W razie niedochowania trybu powiadamiania, doręczenie na dotychczasowy adres
wskazany w ust. 1 jest skuteczne wobec danej Strony.
§ 9 [Postanowienia końcowe]
1. Wszelkie spory, które mogą dotyczyć niniejszej Umowy lub wyniknąć w związku z jej
wykonaniem będą rozwiązywane w drodze negocjacji pomiędzy Stronami. Strony zobowiązują
się działać w dobrej wierze w celu polubownego rozwiązania sporu. W przypadku, gdy
procedura przewidziana w zdaniu powyżej okaże się nieskuteczna, spór będzie przedstawiony
do rozpoznania przez sąd powszechny właściwy miejscowo według siedziby I.N. SKA.
2. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
3. Strony ustalają, że w przypadku, gdy jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana za
nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Umowy pozostaje w mocy. W
zakresie postanowień dotkniętych nieważnością lub niewykonalnością, Strony podejmą
negocjacje w dobrej wierze w celu uzgodnienia możliwych alternatywnych postanowień, które
będą ważne i wykonalne, i które będą odzwierciedlały pierwotne intencje Stron.
4. Wszystkie Załączniki do niniejszej Umowy stanowią jej integralną część.
5. Niniejsza Umowa została sporządzona w [●] ([●])
jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

jednobrzmiących egzemplarzach, po

Założyciele:

I.N. SKA:

