UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
§1.
[Oświadczenie Stron]
Wspólnicy o wiadczaj , e zawi zuj spó k z ograniczon odpowiedzialno ci , zwan dalej „Spó k ”. -------------------§2.
[Postanowienia ogólne]
1.

Spó ka b dzie prowadzona pod firm : ….. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. --------------------------------------

2.

Spó ka mo e w obrocie u ywa skrótu firmy w brzmieniu: ….. Sp. z o.o. oraz ….. Spółka z o.o., a tak e wyró niaj cego j
znaku graficznego. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Siedzib Spó ki jest …...---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Czas trwania Spó ki jest nieoznaczony. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Spó ka dzia a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. ---------------------------------------------------------

6.

Spó ka mo e tworzy oddzia y, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granic . Spó ka mo e uczestniczy w
spó kach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, o ile jest to zgodne z przepisami prawa.----------------§3.
[Przedmiot działalności]

1.

Przedmiotem dzia alno ci Spó ki, zgodnie z Polsk Klasyfikacj Dzia alno ci (PKD), jest:---------------------------------------1)

2.

……

Je eli obowi zuj ce przepisy wymagaj uzyskania stosownych koncesji b d zezwole na podejmowanie dzia alno ci
okre lonej w ust pie 1 powy ej, otrzymanie ich jest warunkiem podj cia przez Spó k takiej dzia alno ci. --------------------

3.

Poszczególne rodzaje dzia alno ci Spó ka mo e uruchamia stopniowo, mo e te zawiesza prowadzenie rozpocz tych
wcze niej rodzajów dzia alno ci. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------§4.
[Kapitał zakładowy]

1.

Kapita zak adowy Spó ki wynosi … (…) i dzieli si na … (…) równych i niepodzielnych udzia ów o warto ci nominalnej
50zł (pi dziesi t z otych) ka dy udzia . --------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Ka dy Wspólnik mo e mie wi cej ni jeden udzia . -----------------------------------------------------------------------------------------

3.

Udzia y mog by pokrywane wk adami pieni nymi b d niepieni nymi. --------------------------------------------------------------

4.

Na ka dy udzia przypada jeden g os. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Struktura w a cicielska kapita u zak adowego Spó ki przedstawia si w nast puj cy sposób: ----------------------------------1)

…… obejmuje w kapitale zak adowym Spó ki … (….) udzia ów o warto ci nominalnej 50z (pi dziesi t z otych)
ka dy, to jest udzia y o cznej warto ci nominalnej …. (….) i pokrywa je w ca o ci wk adem niepieni nym (aportem)
w postaci maj tkowych praw autorskich do utworu stanowi cego Projekt ……., o którym mowa w §17 ust. 4 poni ej,
o cznej warto ci ….. (…..), przy czym przeniesienie powy ej opisanych maj tkowych praw autorskich dotyczy
nast puj cych pól eksploatacji: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------I. w zakresie, w jakim utwór nie stanowi programu komputerowego:----------------------------------------------------------a)

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie jak kolwiek technik egzemplarzy utworu, w tym
technik drukarsk , reprograficzn , zapisu magnetycznego oraz technik cyfrow , ------------------------------------

b)

w zakresie obrotu orygina em albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu,
u yczenie lub najem orygina u albo egzemplarzy, ----------------------------------------------------------------------------

c)

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny ni okre lony w pkt b) powy ej – publiczne wykonanie,

wystawienie, wy wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a tak e publiczne udost pnianie
utworu w taki sposób, aby ka dy móg mie do niego dost p w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, --d)

zezwalania na wykonywanie zale nego prawa autorskiego do utworu; -------------------------------------------------

II. w zakresie, w jakim utwór stanowi program komputerowy: -------------------------------------------------------------------a)

trwa e lub czasowe zwielokrotnienie programu komputerowego w ca o ci lub w cz ci jakimikolwiek rodkami i
w jakiejkolwiek formie, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)

t umaczenia, przystosowywania, zmiany uk adu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym,
z zachowaniem praw osoby, która tych zmian dokona a, -------------------------------------------------------------------

c)

rozpowszechnianie, w tym u yczenie lub najem, programu komputerowego lub jego kopii, -----------------------

d)

zezwalania na wykonywanie zale nego prawa autorskiego do programu komputerowego; -----------------------

wraz z przeniesieniem na Spó k maj tkowych praw autorskich do utworu, o którym mowa powy ej, Wspólnik …..
przeniós na Spó k wszelkie egzemplarze utworu (w tym w postaci p yt DVD, na których utwór zosta utrwalony)
oraz dokumentacji i instrukcji niezb dnych do pe nego korzystania z utworu; Wspólnik ….. przekaza Spó ce
kompletn wersj utworu, która mo e by wykonana przez komputer lub inne urz dzenie i wykorzystywana bez
dalszej kompilacji, a tak e ci g instrukcji i deklaracji pozwalaj cy wyrazi w czytelnej formie struktur i dzia anie
utworu wraz z opisem oraz pe n dokumentacj programistyczn ; dokumentacja, o której mowa w zdaniu
poprzednim zawiera w szczególno ci wszelkie informacje pozwalaj ce na samodzielne korzystanie i dokonywanie
przez Spó k dalszych zmian programu komputerowego wchodz cego w sk ad utworu; wraz z przeniesieniem na
Spó k zbywalnych praw autorskich do utworu, Wspólnik ……….. przeniós na Spó k w asno no ników w postaci
p yty DVD, na których utwór zosta utrwalony; --------------------------------------------------------------------------------------2)

Innovation Nest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w
Krakowie obejmuje w kapitale zak adowym Spó ki …. (…..) udzia y o warto ci nominalnej 50z (…..) ka dy, to jest
udzia y o cznej warto ci nominalnej …. (…..) i pokrywa je w ca o ci wk adem pieni nym w kwocie 75.000 z
(siedemdziesi t pi tysi cy z otych), przy czym ca a nadwy ka ponad warto nominaln obejmowanych udzia ów, to
jest kwota …. (….) przelana zostaje na kapita zapasowy Spó ki, --------------------------------------------------------------

6.

Wspólnik …… udziela niniejszym Spó ce nieodp atnej i nieodwo alnej zgody na: -----------------------------------------------a)

dokonywanie we wniesionym przez niego na pokrycie kapita u zak adowego Spó ki aporcie, to jest utworze, o
którym mowa w ust. 5 pkt 1) powy ej, dowolnych zmian, uzupe nie , modyfikacji lub aktualizacji, ---------------------

b)

wykonywanie zale nych praw do utworu, o którym mowa w pkt a) powy ej w postaci jego opracowa , w
szczególno ci takich jak t umaczenia, adaptacje i inne przeróbki utworu, ----------------------------------------------------

c)

rozporz dzanie i korzystanie przez Spó k z dokonanych w utworze, o którym mowa w pkt 1) powy ej zmian,
uzupe nie , modyfikacji, aktualizacji oraz jego opracowa (stanowi cych rezultat wykonywania zale nych praw
autorskich, o których mowa w pkt b) powy ej. ----------------------------------------------------------------------------------------

7.

Na potrzeby niniejszej Umowy Wspólnika w postaci spó ki pod firm : Innovation Nest Spó ka z ograniczon
odpowiedzialno ci Spó ka komandytowo-akcyjna z siedzib w Krakowie (zwanej dalej tak e „Innovation Nest”), okre la
si mianem „Inwestora”. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§5.
[Podwyższenie kapitału zakładowego]

1.

Kapita zak adowy mo e zosta podwy szony w drodze uchwa y Zgromadzenia Wspólników, poprzez utworzenie nowych
udzia ów lub podwy szenie warto ci nominalnej dotychczasowych. -------------------------------------------------------------------

2.

Wspólnikom przys uguje prawo pierwsze stwa w obj ciu nowych udzia ów w podwy szonym kapitale zak adowym
Spó ki, proporcjonalnie do ilo ci dotychczas posiadanych udzia ów, chyba, e uchwa a o podwy szeniu kapita u
zak adowego lub niniejsza Umowa Spó ki stanowi inaczej. -----------------------------------------------------------------------------

3.

W przypadku, je eli Wspólnik prawid owo zawiadomiony o terminie Zgromadzenia dla podwy szenia kapita u
zak adowego, nie z o y w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty powzi cia uchwa y, o wiadczenia o obj ciu udzia ów w
podwy szonym kapitale Spó ki w proporcji na niego przypadaj cej i nie dokona w tym terminie wp aty gotówki lub nie
dokona wniesienia wk adu niepieni nego na pokrycie swoich udzia ów w podwy szonym kapitale zak adowym Spó ki,
pozostali Wspólnicy uprawnieni s do proporcjonalnego obj cia tych e udzia ów, pod warunkiem jednoczesnego
dokonania wp aty lub wniesienia wk adu niepieni nego na przedmiotowe udzia y w podwy szonym kapitale
zak adowym.

4.

W przypadku podj cia uchwa y o podwy szeniu kapita u zak adowego Spó ki, które skutkowa yby obj ciem przez osoby
trzecie (inne ni dotychczasowi Wspólnicy) udzia ów na zasadach korzystniejszych od warunków, na jakich udzia y
obejmowa Inwestor, Inwestor b dzie mia prawo obj tak ilo udzia ów w kapitale zak adowym Spó ki po cenie
nominalnej, e rednia cena zap acona za udzia y przez Inwestora równa si cenie, po której nowi wspólnicy (osoby
trzecie) obejmuj udzia y w Spó ce, z zastrze eniem ust. 5 poni ej. W przypadku, o którym mowa powy ej, gdy zajdzie
taka potrzeba liczb udzia ów przeznaczon do obj cia przez Inwestora zaokr gla si w dó do pe nych jedno ci. ---------

5.

Przez korzystniejsze zasady obejmowania udzia ów, o których mowa w ust.4 powy ej, rozumie si w szczególno ci
przypadek, gdy cena za jeden udzia w kapitale zak adowym Spó ki jest ni sza dla osoby trzeciej (nowego wspólnika) ni
rednia cena, po której Inwestor dotychczas obejmowa udzia y. ----------------------------------------------------------------------

6.

Obni enie kapita u zak adowego wymaga zmiany Umowy Spó ki. -------------------------------------------------------------------§6.
[Ogólne zasady rozporządzania udziałami]

1.

Udzia y s zbywalne na zasadach okre lonych w niniejszej Umowie. Zbycie lub zastawienie udzia ów, a tak e
ustanowienie na nich u ytkowania wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników, wyra onej w formie uchwa y. ------------

2.

Dla potrzeb paragrafów 7-10 niniejszej Umowy, zbycie oznacza wszelkie odp atne lub nieodp atne przeniesienie
udzia ów w drodze jakiejkolwiek czynno ci prawnej, w szczególno ci, lecz nie wy cznie, w drodze wniesienia tych e
udzia ów tytu em wk adu niepieni nego (aportu), sprzeda y, zamiany lub darowizny oraz zbycia w razie likwidacji
Wspólnika – osoby prawnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

W przypadku mierci Wspólnika, spadkobierców Wspólnika w sposób wy czny reprezentuje w Spó ce przedstawiciel
wszystkich spadkobierców Wspólnika.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

W przypadku, gdy udzia lub udzia y s obj te wspólno ci maj tkow ma e sk , wy cza si wst pienie do Spó ki ma onka
Wspólnika. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Zbycie lub zastawienie udzia ów dokonane wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec
Spó ki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§7.
[Prawo Pierwszeństwa]

1.

Poza prawem pierwsze stwa w obejmowaniu nowoutworzonych udzia ów w kapitale zak adowym Spó ki, o którym
mowa w §5 ust. 2 powy ej, w przypadku zamiaru zbycia przez Wspólnika udzia ów, pozosta ym Wspólnikom
przys uguje pierwsze stwo (zwane „Prawem Pierwszeństwa”) w ich nabyciu, proporcjonalnie do ilo ci posiadanych
przez nich udzia ów, to jest w proporcji wynikaj cej z liczby posiadanych udzia ów przez danego Wspólnika do
wszystkich udzia ów w Spó ce pomniejszonych o udzia y obj te Prawem Pierwsze stwa. Zbycie udzia ów osobom
trzecim (w tym pozosta ym Wspólnikom) jest mo liwe w przypadku, gdy pozostali Wspólnicy nie skorzystaj z
przys uguj cego im Prawa Pierwsze stwa w nabyciu udzia ów w terminie 20 (dwudziestu) dni od daty dor czenia im
przez danego Wspólnika powiadomienia o zamiarze zbycia posiadanych przez niego udzia ów w kapitale zak adowym
Spó ki na rzecz osoby trzeciej. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Innovation Nest mo e wykonywa przys uguj ce mu Prawo Pierwsze stwa, o którym mowa w ust.1 powy ej, osobi cie lub

przez podmiot przez niego wskazany, powi zany osobowo lub kapita owo. -------------------------------------------------------3.

Prawo Pierwsze stwa jest prawem uprzywilejowanym w stosunku do Prawa Przy czenia (o którym mowa w §8 poni ej)
oraz Prawa Przyci gni cia Wspólników (o którym mowa w §9 poni ej), które w ka dym przypadku winno by stosowane
przed nimi. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Zbycie udzia ów dokonane wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spó ki. ------------- §8.
§8.
[Prawo Przyłączenia]

1.

Przy uwzgl dnieniu Prawa Pierwsze stwa, o którym mowa w §7 powy ej, w przypadku zamiaru sprzeda y udzia ów
Spó ki przez któregokolwiek z pozosta ych Wspólników, Inwestorowi przys uguje prawo przy czenia si do takiej
sprzeda y wszystkimi b d cz ci posiadanych przez niego udzia ów Spó ki (zwane dalej „Prawem Przyłączenia”).
Prawo Przy czenia wykonywane b dzie zgodnie z nast puj cymi zasadami: ------------------------------------------------------a)

w sytuacji, gdy który z pozosta ych Wspólników (zwany dalej dla potrzeb niniejszego paragrafu
„Sprzedającym”), zamierza zby swoje udzia y osobie trzeciej (zwanej dalej „Oferentem”) w drodze jednej lub
wi kszej liczby transakcji, Inwestor ma prawo zbycia wszystkich b d cz ci swoich udzia ów posiadanych w
Spó ce na rzecz Oferenta, po cenie za udzia nie ni szej ni ta oferowana przez niego Sprzedaj cemu; -------

b)

w celu zbycia udzia ów z zachowaniem warunków dotycz cych Prawa Przy czenia, Sprzedaj cy zobowi zany
jest zawiadomi Inwestora na pi mie pod rygorem niewa no ci o woli sprzeda y nale cych do niego udzia ów
Spó ki oraz wskaza co najmniej osob Oferenta, oferowan przez niego cen nabycia udzia ów, liczb
zbywanych udzia ów oraz inne istotne warunki umowy z Oferentem, a tak e dor czy Inwestorowi odpis oferty
z o onej przez Oferenta Sprzedaj cemu lub te odpis warunkowej umowy zbycia udzia ów (realizuj cej
postanowienia niniejszego paragrafu), zawartej pomi dzy Sprzedaj cym a Oferentem; ---------------------------

c)

w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w pkt b) powy ej, Inwestor
uprawniony jest z o y o wiadczenie o woli realizacji Prawa Przy czenia. Sk adaj c o wiadczenie, o którym
mowa w zdaniu poprzednim, Inwestor zobowi zany jest jednocze nie dor czy Sprzedaj cemu swoj pisemn
ofert dotycz c zbycia na rzecz Oferenta wszystkich b d cz ci swoich udzia ów za cen i na warunkach nie
gorszych od warunków zbycia udzia ów zaproponowanych Sprzedaj cemu przez Oferenta (zwan dalej
„Ofertą Przyłączenia”), przy czym w asno zbywanych w tym trybie udzia ów przejdzie na Oferenta nie
wcze niej ni w dniu zap aty ca o ci ceny na rzecz Inwestora. Nie z o enie przez Inwestora w terminie
wskazanym powy ej o wiadczenia wraz z Ofert Przy czenia oznacza, e Inwestor rezygnuje z Prawa
Przy czenia, a Sprzedaj cy mo e zby udzia y Spó ki bez ogranicze ; --------------------------------------------------

d)

w wypadku z o enia przez Inwestora o wiadczenia o woli realizacji Prawa Przy czenia wraz z Ofert
Przy czenia, zgodnie z pkt c) powy ej, Sprzedaj cy zobowi zany jest w terminie kolejnych 30 (trzydziestu) dni
licz c od dnia dor czenia mu o wiadczenia o wykonaniu Prawa Przy czenia i Oferty Przy czenia: ------------

spowodowa , e Inwestorowi dor czone zostanie pisemne o wiadczenie Oferenta o przyj ciu Oferty
Przy czenia, albo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------



z o y o wiadczenie, i rezygnuje z zamiaru sprzeda y udzia ów; ---------------------------------------------------

nie dor czenie w terminie Inwestorowi o wiadcze , o których mowa powy ej, traktowane jest jako rezygnacja ze
zbycia udzia ów przez Sprzedaj cego na rzecz Oferenta. -----------------------------------------------------------------2.

Zasady wykonania Prawa Przy czenia wskazane w ust.1 pkt a)-d) powy ej znajd odpowiednie zastosowanie w
przypadku, gdy rozporz dzenie udzia ami nast pi na innej podstawie ni w drodze umowy sprzeda y. W takim przypadku
cena zbycia b dzie równa warto ci rynkowej zbywanych udzia ów, okre lonej przez bieg ego wyznaczonego przez Spó k
na wniosek Inwestora.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Zasady wzajemnych rozlicze z tytu u wykonania Prawa Przy czenia zosta y okre lone odpowiednio w §10 poni ej. --

4.

Zbycie udzia ów Spó ki przez Sprzedaj cego z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec
Spó ki. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§9.
[Prawo Przyciągnięcia Wspólników]

1.

Z zastrze eniem ust. 4 poni ej, a tak e z uwzgl dnieniem Prawa Pierwsze stwa, o którym mowa w §7 powy ej, od dnia
…. 2015 roku Inwestor ma prawo dania od wszystkich pozosta ych Wspólników, aby sprzedali oni ca o posiadanych
przez siebie udzia ów na rzecz osoby trzeciej zainteresowanej nabyciem 100% (stu procent) udzia ów Spó ki (zwanej
dalej „Oferentem”), z zastrze eniem, e sprzeda ta odb dzie si na tych samych warunkach dla wszystkich Wspólników
sprzedaj cych swoje udzia y, przy czym cena sprzeda y udzia ów zostanie ustalona dla ka dego Wspólnika przy
uwzgl dnieniu zasad okre lonych w §10 niniejszej Umowy (zwane dalej „Prawem Przyciągnięcia Wspólników”). ----

2.

W celu realizacji Prawa Przyci gni cia Wspólników, Inwestor zobowi zany jest zawiadomi pozosta ych Wspólników na
pi mie pod rygorem niewa no ci o woli sprzeda y nale cych do niego udzia ów Spó ki oraz wskaza co najmniej osob
Oferenta, oferowan przez niego cen nabycia udzia ów, liczb zbywanych udzia ów oraz inne istotne warunki umowy z
Oferentem, a tak e dor czy Wspólnikom odpis oferty z o onej przez Oferenta Sprzedaj cemu lub te odpis warunkowej
umowy zbycia udzia ów (realizuj cej postanowienia niniejszego paragrafu), zawartej pomi dzy Inwestorem a Oferentem.

3.

W przypadku niewykonania przez pozosta ych Wspólników w terminie 45 (czterdziestu pi ciu) dni od dnia zg oszenia
ka demu z nich przez Inwestora dania, aby sprzeda on ca o posiadanych przez siebie udzia ów w Spó ce na rzecz
Oferenta, Wspólnicy ci lub osoba (osoby) przez nich wskazana(e), obowi zani s na danie Inwestora naby od niego
udzia y maj ce by przedmiotem sprzeda y Oferentowi po cenie proponowanej Inwestorowi przez Oferenta, w terminie w
tym daniu wskazanym. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Pozostali Wspólnicy uprawnieni s do wskazania w terminie, o którym mowa w ust. 3 powy ej, innego nabywcy, który
nab dzie na pierwsze danie Inwestora udzia y Spó ki przeznaczone do zbycia na podstawie niniejszego paragrafu, za
cen nie ni sz ni ta zaproponowana przez Oferenta, w terminie w tym daniu wskazanym.

5.

Zasady wzajemnych rozlicze z tytu u wykonania Prawa Przyci gni cia Wspólników zosta y okre lone odpowiednio w §10
poni ej. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6.

Zbycie udzia ów Spó ki z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu jest bezskuteczne wobec Spó ki. -----------------§10.
[Zasady rozliczeń]

1.

W przypadku: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

likwidacji Spó ki, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)

sprzeda y 100% (stu procent) udzia ów Spó ki na rzecz osoby trzeciej w wyniku realizacji przez uprawnionych
Wspólników Spó ki Prawa Przyci gni cia Wspólników, o którym mowa w §9 powy ej lub Prawa Przy czenia, o
którym mowa w §8 powy ej, --------------------------------------------------------------------------------------------------------

c)

innych transakcji przeprowadzanych na udzia ach Spó ki, w wyniku których Wspólnicy przestan by
udzia owcami Spó ki, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ustala si pomi dzy Wspólnikami nast puj ce zasady podzia u odpowiednio maj tku pochodz cego z likwidacji Spó ki albo
kwoty przeznaczonej przez nabywc na nabycie wszystkich udzia ów w Spó ce w wyniku ich sprzeda y lub innych
transakcji na udzia ach Spó ki: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

w pierwszej kolejno ci zostanie zaspokojony Inwestor, do kwoty kapita u wniesionej przez niego od dnia
……….. roku na kapita zak adowy i zapasowy Spó ki, powi kszonej o 6,25% (sze i dwadzie cia pi
dziesi tych procent) rocznie --------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)

w drugiej kolejno ci (je eli pozostan rodki po realizacji punktu a) powy ej) zostan zaspokojeni Wspólnicy

……………………. zgodnie ze wzorem: kwota jak otrzyma Inwestor podzielona przez czn ilo udzia ów
posiadanych przez Inwestora oraz pomno ona przez ilo udzia ów posiadanych przez danego Wspólnika, tj.
………………………………….. Je eli rodki, które pozostan po realizacji pkt a) powy ej nie wystarcz na
zaspokojenie wszystkich Wspólników, o których mowa w zdaniu powy ej, tj.: ………………………… zgodnie
ze wzorem przedstawionym powy ej, pozosta a kwota zostanie podzielona pomi dzy tych Wspólników
proporcjonalnie do posiadanych przez nich udzia ów, ----------------------------------------------------------------------c)

w trzeciej kolejno ci (je eli pozostan rodki po realizacji punktu a) oraz b) powy ej) zaspokojeni zostan
wszyscy Wspólnicy Spó ki wed ug proporcji udzia ów posiadanych przez nich w kapitale zak adowym Spó ki.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

W przypadku cz ciowej sprzeda y udzia ów Spó ki realizowanej przez pozosta ych Wspólników oraz Inwestora z
u yciem Prawa Przy czenia, o którym mowa w §8 powy ej lub innej transakcji, w wyniku której dojdzie do cz ciowego
rozporz dzenia udzia ami posiadanymi przez Wspólników Spó ki, o których mowa powy ej, ustala si nast puj ce zasady
podzia u kwot przeznaczonych na nabycie udzia ów przez nabywc w wyniku cz ciowej sprzeda y udzia ów Spó ki lub
realizacj innych transakcji wykonywanych na udzia ach powoduj cych wyzbycie si przez poszczególnych Wspólników,
o których mowa powy ej, okre lonej liczby posiadanych przez nich udzia ów w Spó ce: ---------------------------------------a)

w pierwszej kolejno ci zostanie zaspokojony Inwestor w kwocie odpowiadaj cej iloczynowi udzia ów, którymi
rozporz dzi oraz redniej warto ci udzia ów, po jakiej zosta y one przez niego obj te (z uwzgl dnieniem wp at
na kapita zak adowy i zapasowy Spó ki) od dnia ……………. roku, powi kszonej o 6,25% (sze i dwadzie cia
pi dziesi tych procent) rocznie ---------------------------------------------------------------------------------------------------

b)

w drugiej kolejno ci (je eli pozostan rodki po realizacji punktu a) powy ej) zostan zaspokojeni Wspólnicy:
……………………., zgodnie ze wzorem: kwota jak otrzyma Inwestor podzielona przez czn ilo udzia ów,
którymi Inwestor rozporz dzi oraz pomno ona przez ilo udzia ów, którymi rozporz dzi dany Wspólnik, tj.
…………………………. Je eli rodki, które pozostan po realizacji pkt a) powy ej nie wystarcz na zaspokojenie
wszystkich Wspólników, o których mowa w zdaniu powy ej, tj.: …………………………… zgodnie ze wzorem
przedstawionym powy ej, pozosta a kwota zostanie podzielona pomi dzy tych Wspólników proporcjonalnie do
udzia ów, którymi ka dy z nich rozporz dzi , ------------------------------------------------------------------------------------

c)

w trzeciej kolejno ci (je eli pozostan rodki po realizacji punktu a) oraz b) powy ej), zaspokojeni zostan
wszyscy Wspólnicy Spó ki wed ug proporcji udzia ów, którymi rozporz dzili. ------------------------------------------

3.

Wspólnicy zobowi zuj si zawrze stosowne umowy zbycia udzia ów lub inne, na mocy których dosz o do
rozporz dzenia udzia ami, na takich warunkach, aby w pe ni dochowa postanowie niniejszego paragrafu w stosunku do
poszczególnych Wspólników. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

Zbycie udzia ów Spó ki lub rozporz dzenie nimi z naruszeniem postanowie niniejszego paragrafu jest bezskuteczne
wobec Spó ki. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§11.
[Zyski i straty]

1.

Wspólnicy maj prawo do udzia u w zysku wynikaj cym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonego do
podzia u uchwa Zgromadzenia Wspólników. W zyskach Wspólnicy uczestnicz proporcjonalnie do ilo ci posiadanych
udzia ów. Wyp ata Wspólnikom zysku nast puje w terminie oznaczonym w uchwale Zgromadzenia Wspólników. ------

2.

Wspólnicy mog zysk w ca o ci lub w cz ci wy czy od podzia u, a w szczególno ci przeznaczy go na fundusze:
zapasowy, rezerwowy, inwestycyjny lub inny, jednocze nie okre laj c przeznaczenie zgromadzonych na tych funduszach
rodków. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Zarz d Spó ki upowa niony jest do wyp aty Wspólnikom Spó ki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok
obrotowy, je eli Spó ka posiada rodki wystarczaj ce na wyp at , przy czym wyp ata taka nast puje na warunkach

przewidzianych w art.195 Kodeksu spó ek handlowych. --------------------------------------------------------------------------------§12.
[Organy Spółki]
Organami Spó ki s :--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

Zgromadzenie Wspólników, ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b)

Zarz d. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§13.
[Zgromadzenie Wspólników]

1.

Zgromadzenia Wspólników odbywaj si w siedzibie Spó ki, w Krakowie lub w innym miejscu na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej, je eli wszyscy Wspólnicy wyra na to zgod na pi mie. ------------------------------------------------

2.

Uchwa y Zgromadzenia Wspólników zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci g osów oddanych, z wyj tkiem spraw, dla których
niniejsza Umowa lub przepisy Kodeksu spó ek handlowych wymagaj innej wi kszo ci.-----------------------------------------

3.

Uchwa y Wspólników podejmowane s na Zgromadzeniu Wspólników. Wspólnicy mog podejmowa uchwa y na pi mie
tak e poza Zgromadzeniem Wspólników, o ile bezwzgl dnie obowi zuj ce przepisy nie stanowi odmiennie. Bez odbycia
Zgromadzenia Wspólników mog by powzi te uchwa y, je eli wszyscy Wspólnicy wyra

na pi mie zgod na

postanowienie, które ma by powzi te, albo na g osowanie pisemne. ---------------------------------------------------------------4.

Zwo anie Zgromadzenia Wspólników nast puje za pomoc listów poleconych lub poczt kuriersk za pisemnym
potwierdzeniem odbioru, wys anych przynajmniej na 2 (dwa) tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. W
zaproszeniu nale y oznaczy dzie , godzin i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegó owy porz dek obrad. W
przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spó ki nale y wskaza istotne elementy tre ci proponowanych zmian. ----------§14.
[Sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników]

1.

Uchwa y Zgromadzenia Wspólników wymagaj sprawy, które s dla tego organu zastrze one na podstawie niniejszej
Umowy lub na podstawie w a ciwych przepisów prawa. ---------------------------------------------------------------------------------

2.

W szczególno ci uchwa y Zgromadzenia Wspólników wymagaj sprawy okre lone poni ej oraz w ust.3: ------------------a) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarz du za ubieg y rok obrotowy, b) podzia zysku albo pokrycie straty, -----------------------------------------------------------------------------------------------------c) udzielanie cz onkom Zarz du Spó ki absolutorium z wykonania obowi zków za ubieg y rok, ---------------------------d) postanowienie o dochodzeniu roszcze o naprawienie szkody wyrz dzonej przy zawi zaniu Spó ki lub sprawowaniu
zarz du, -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) zmiany Umowy Spó ki,---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) zbycie i wydzier awienie przedsi biorstwa lub jego zorganizowanej cz ci oraz ustanowienie na nich ograniczonego
prawa rzeczowego,----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------g) podwy szenie i obni enie kapita u zak adowego, -----------------------------------------------------------------------------------h) po czenie lub przekszta cenie Spó ki, -------------------------------------------------------------------------------------------------i) rozwi zanie lub likwidacja Spó ki, ------------------------------------------------------------------------------------------------------j) tworzenie kapita ów (funduszy) w asnych Spó ki. ----------------------------------------------------------------------------------

3.

Uchwa y Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie: ------------------------------------------------------------------------------------a) obni enia kapita u zak adowego Spó ki oraz pokrycia podwy szonego kapita u zak adowego Spó ki aportem,
b) wyra enia zgody na wy czenie prawa pierwsze stwa Innovation Nest do obj cia nowych udzia ów w kapitale
zak adowym Spó ki, utworzonych w zwi zku z jego podwy szeniem,
c) zmiany umowy Spó ki,
d) zbycia lub rozporz dzenia w jakiejkolwiek innej formie, a tak e obci enia prawem rzeczowym lub obligacyjnym,

ca o ci b d cz ci autorskich praw maj tkowych przys uguj cych Spó ce do Projektu, a tak e jakichkolwiek innych
praw na dobrach niematerialnych zwi zanych z Projektem,
e) zbycia i wydzier awienia przedsi biorstwa Spó ki lub jego zorganizowanej cz ci oraz ustanowienie na nich
ograniczonego prawa rzeczowego,
f) zmiany przedmiotu dzia alno ci Spó ki,
g) rozwi zania lub likwidacji Spó ki,
h) wyra enia zgody na rozporz dzenie prawem lub zaci gni cie zobowi zania przez Zarz d o warto ci przekraczaj cej
100 tys. PLN,
i) wyra enia zgody na podj cie przez cz onków Zarz du Spó ki dzia alno ci konkurencyjnej, o której mowa w art. 211 §
1 Kodeksu spó ek handlowych,
j) wyra enia zgody na nabycie lub zbycie nieruchomo ci, u ytkowania wieczystego lub udzia u w nieruchomo ci, oraz
k) wprowadzenia Spó ki na GPW w Warszawie lub do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect,
l) podzia u, po czenia lub przekszta cenia Spó ki,
m)

zbycia lub zastawienia udzia u albo ustanowienia na nim u ytkowania,

n) umorzenia udzia u,
o) obowi zku wnoszenia przez wspólników Spó ki dop at,
dla swej wa no ci i skuteczno ci wymagaj zgody Inwestora. ---------------------------------------------------------------------------------§15.
[Zarząd]
1.

Zarz d prowadzi sprawy Spó ki oraz reprezentuje j na zewn trz. Do kompetencji Zarz du nale wszystkie sprawy nie
zastrze one przez Kodeks spó ek handlowych lub niniejsz Umow Spó ki dla Zgromadzenia Wspólników. ---------------

2.

Zarz d sk ada si z od …. do …….. cz onków powo ywanych i odwo ywanych przez Zgromadzenie Wspólników.-------

3.

Do sk adania o wiadcze i podpisywania w imieniu Spó ki uprawnieni s : -----------------------------------------------------------

4.



w przypadku Zarz du jednoosobowego – jedyny cz onek Zarz du samodzielnie, -------------------------------------------



w przypadku Zarz du wieloosobowego – dwóch cz onków Zarz du dzia aj cych cznie. ---------------------------------

…………………….., jako obecni cz onkowie Zarz du, obowi zani s do pe nienia tej funkcji przez okres dwóch lat od dnia
powo ania, tj. niemo liwe jest z o enie przez nich rezygnacji z pe nienia funkcji cz onka Zarz du w terminie, o którym
mowa powy ej. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Kadencja cz onków Zarz du trwa …… lat. --------------------------------------------------------------------------------------------------§16.
[Pozostałe postanowienia]

1.

Zarz d obowi zany jest do przedk adania Zgromadzeniu Wspólników w terminie nie d u szym ni 30 (trzydzie ci) dni od
dnia zako czenia roku obrotowego bud etu z planowanymi wydatkami na kolejny rok obrotowy. -----------------------------

2.

Zarz d obowi zany jest wyznaczy i wskaza Inwestorowi osob odpowiedzialn za przekazywanie Inwestorowi wszelkich
wymaganych przez niego informacji dotycz cych spraw Spó ki. -----------------------------------------------------------------------

3.

Inwestor ma prawo do otrzymywania wszelkich informacji dotycz cych spraw Spó ki od pracowników Spó ki czy te osób
z ni wspó pracuj cych na podstawie dowolnej umowy cywilnoprawnej. -------------------------------------------------------------

4.

Inwestor ma prawo przegl dania ksi g rachunkowych i dokumentów Spó ki oraz jej sprawozda finansowych we
wskazanym przez siebie terminie. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Inwestor ma prawo do przeprowadzenia w dowolnym czasie na w asny koszt audytu Spó ki. --------------------------------

6.

Korzystanie z uprawnie , o których mowa w ust. 2-5 powy ej nie mo e istotnie zak óca funkcjonowania Spó ki. O
zamiarze przeprowadzenia audytu Spó ki Inwestor poinformuje na pi mie Zarz d Spó ki z 10-dniowym wyprzedzeniem,
za w przypadku pozosta ych uprawnie – z 3-dniowym wyprzedzeniem. Powy sze uprawnienia mog by wykonywane

przez Inwestora osobi cie lub przez wyznaczonych przez niego doradców. -------------------------------------------------------§17.
[Zakaz konkurencji]
1.

Wspólnikowi ……………………, tak d ugo jak pozostaje cz onkiem organów Spó ki lub jej Wspólnikiem, z zastrze eniem
ust. 6 poni ej, nie wolno: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a)

prowadzi w jakiejkolwiek formie, bezpo rednio lub po rednio, pod tytu em odp atnym lub darmym, Dzia alno ci
Konkurencyjnej w stosunku do dzia alno ci Spó ki, ---------------------------------------------------------------------------------

b)

obejmowa bezpo rednio lub po rednio udzia ów lub akcji w spó kach (za wyj tkiem nabywania lub obejmowania w
celu lokaty kapita u akcji spó ek dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku regulowanym i alternatywnym, w
liczbie stanowi cej mniej ni 10% (dziesi procent) kapita u zak adowego ich emitenta) lub uczestniczy w innej
formie w pozosta ych podmiotach gospodarczych, prowadz cych Dzia alno Konkurencyjn wobec Spó ki, jak
równie zasiada w organach takich spó ek lub podmiotów, a tak e wskazywa cz onków tych organów, ------------

c)

nawi zywa stosunku pracy lub wiadczy bezpo rednio lub po rednio pracy na innej podstawie (m.in. w oparciu o
umow zlecenia, umow o dzie o) na rzecz podmiotów trzecich prowadz cych Dzia alno Konkurencyjn wobec
Spó ki.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Za Dzia alno Konkurencyjn uznaje si dzia alno tak sam lub podobn do dzia alno ci faktycznie prowadzonej przez
Spó k , w szczególno ci za realizowanie lub anga owanie si w projekty takie same lub zbli one do Projektu, o którym
mowa w ust. 4 poni ej.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Za dzia alno konkurencyjn uznawa si b dzie tak e tak dzia alno , której celem jest dotarcie do tej samej grupy
klientów z tym samym lub podobnym produktem, który oferuje lub b dzie oferowa Spó ka (w szczególno ci z produktem
takim samym lub podobnym do Projektu, o którym mowa w ust. 4 poni ej). --------------------------------------------------------

4.

5.

Projekt ……. (zwany na potrzeby niniejszej Umowy „Projektem”) to ………………….. w szczególno ci s u cy do: ----

…………………………………………………….. -------------------------------------------------------------------------------------



………...…………………………………………….

Zakaz konkurencji, o którym mowa w ust. 1 powy ej obwi zuje tak e przez okres 12 (dwunastu) miesi cy od dnia, kiedy
dotychczasowy Wspólnik przesta by cz onkiem organu Spó ki, w tym jej Wspólnikiem. ---------------------------------------

6.

Za naruszenie zakazu konkurencji, o którym mowa w ust. 1 powy ej (z uwzgl dnieniem terminu, o którym mowa w ust. 5
powy ej), Spó ce przys uguje prawo dania od ka dego ze Wspólników ……………. zap aty kary umownej w kwocie
100.000 z (sto tysi cy z otych), za ka de naruszenie. Kara umowna p atna b dzie w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni
od dnia otrzymania dania, o którym mowa powy ej. W przypadku, gdy kara umowa nie wystarczy na pokrycie szkody
poniesionej przez Spó k na skutek naruszenia, Spó ka b dzie uprawniona do dochodzenia odszkodowania na
zasadach ogólnych. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§18.
[Rozwiązanie i likwidacja Spółki]

1.

Rozwi zanie

Spó ki

mo e

nast pi

w

sytuacjach

przewidzianych

przez

prawo,

w tym w drodze uchwa y Zgromadzenia Wspólników. -----------------------------------------------------------------------------------2.

Likwidacj prowadzi si pod firm Spó ki z dodatkiem „w likwidacji”. -------------------------------------------------------------------

3.

Zasady podzia u maj tku pochodz cego z likwidacji Spó ki, w tym w szczególno ci w zakresie kolejno ci zaspakajania
Wspólników, okre laj §10 niniejszej Umowy Spó ki oraz przepisy Kodeksu spó ek handlowych.----------------------------§19.
[Rachunkowość Spółki]

1.

Spó ka prowadzi gospodark finansow , rachunkowo i ksi gi handlowe zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa. -

2.

Rok obrotowy Spó ki pokrywa si z rokiem kalendarzowym, przy czym pierwszy rok obrotowy ko czy si z dniem 31

grudnia 2013 roku. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------§20.
[Postanowienia końcowe]
1.

W sprawach nieuregulowanych niniejsz Umow stosuj si przepisy Kodeksu spó ek handlowych oraz innych
powszechnie obowi zuj cych aktów normatywnych. ---------------------------------------------------------------------------------------

2.

Wszystkie porozumienia dotycz ce stosunków wewn trz Spó ki zawarte pomi dzy Wspólnikami lub mi dzy Spó k i
Wspólnikami wymagaj dla swej wa no ci formy pisemnej, o ile prawo nie nakazuje sporz dzenia aktu notarialnego lub
notarialnego uwierzytelnienia podpisów. To samo dotyczy ewentualnej rezygnacji z wymogu zachowania formy
pisemnej. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Wszelkie ewentualne spory, powsta e na tle dzia ania Spó ki, rozpatrywa b dzie S d powszechny w a ciwy wed ug
siedziby Spó ki. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

