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Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu - Innowacja
serdecznie zaprasza wykładowców, studentów oraz
absolwentów na szkolenie dotyczące aspektów
prawnych związanych z pozyskaniem finansowania
ze strony Aniołów Biznesu na realizację innowacyjnych
pomysłów.
Celem szkolenia jest zaznajomienie osób ze środowiska
akademickiego ze stroną prawną współpracy z inwestorami
indywidualnymi.

Temat szkolenia:

PRAWNE ASPEKTY POZYSKIWANIA KAPITAŁU NA BIZNES
24 luty 2012
Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 95,
I piętro, 50-016 Wrocław
(obok Dworca Głównego)

Prowadzący: Michał Królak
Michał Królak - radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu,
absolwent Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi
kancelarię prawną we Wrocławiu. Specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów
gospodarczych, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Posiada także
doświadczenie zawodowe w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem
jednostek samorządu terytorialnego. Uzyskał wpis na listę osób uprawnionych do zasiadania
w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

Nie zwlekaj, zgłoś się już dziś!
Udział w szkoleniu jest bezpłatny!
Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są mailowo na adres:
rafalpalgan@ines.org.pl lub katarzynasaranek@ines.org.pl
oraz pod numerem telefonu 784 087 248 oraz 784 087 245.
O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń!

Projekt „Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja” jest współfinansowany w ramach Poddziałania 3.3.1 „Wsparcie dla Instytucji
Otoczenia Biznesu” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
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Harmonogram szkolenia:
Term sheet – czym jest, kiedy się go tworzy?
13.00–13.45

- Co to jest term sheet, czemu służy i co może regulować
- Kiedy stworzyć term sheet i jakie są skutki jego podpisania
- Podstawowe elementy konstrukcyjne term sheet

Due dilligence – prawne aspekty
13.45–14.30

14.30–14.45

- Czym jest due dilligence
- Co powinien zawierać due dilligence (obszary analizy)
- Kto powinien wykonać due dilligence

Przerwa kawowa

Umowa inwestycyjna – na czym polega, jaka jest jej konstrukcja?
14.45–15.45

-

Czym jest umowa inwestycyjna – cechy i charakter
Przedmiot umowy inwestycyjnej
Zakup i objęcie udziałów lub akcji
Warunki zawieszające umowę i mechanizm zamknięcia transakcji
Zobowiązanie do prowadzenia spraw spółki po inwestycji

Umowa spółki
15.45–16.30

-

16.30–16.45

W jakiej formie należy zawrzeć umowę spółki
Jakie elementy powinna a jakie może zawierać umowa spółki
Jakie czynności są wymagane do powstania spółki
Najnowsze zmiany prawne w zakresie umów spółek

Przerwa kawowa

Wybrane elementy procesu patentowania
16.45–18.00

Co można opatentować, podstawy prawne procesu patentowania
Patent, prawo ochronne, prawo z rejestracji
Organy patentowe
Procedura prawa uzyskiwania ochrony własności przemysłowejpodstawowe informacje
- Rola rzecznika patentowego w procesie patentowania
-

ROZWIŃ SKRZYDŁA INNOWACJI…
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