POLITYKA INWESTYCJNA
„Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych przedsiębiorstw”
realizowanego w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007 - 2013 przez Catmood Sp. z o.o.

WSTĘP
Niniejszy dokument określa politykę inwestycyjną, zasady wejścia i wyjścia kapitałowego
Catmood Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w ramach projektu „Wsparcie dla Catmood w
zakresie

tworzenia

nowych

innowacyjnych

przedsiębiorstw”,

Program

Operacyjny

Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, 3 Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji; Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego).
§ 1.
DEFINICJE
Sformułowania użyte w niniejszej Polityce Inwestycyjnej mają następujące znaczenie:
1. Projekt – projekt „Wsparcie dla Catmood w zakresie tworzenia nowych innowacyjnych
przedsiębiorstw”, realizowany przez Catmood Sp. z o.o. na podstawie umowy o
dofinansowanie nr UDA-POIG.03.01.00-00-049/13-00, zawartej w dniu 20 grudnia 2013 r. z
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w

ramach Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013, Oś priorytetowa 3 Kapitał dla innowacji, Działanie
3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej
2. Catmood – spółka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-402), przy ul. Al. Solidarności
53/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st.
Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000263656, NIP: 521-340-48-30, REGON: 140611979., email:
biuro@laboratoriuminwestycji.com, www: www.laboratoriuminwestycji.com.
3.

Inwestor – spółka Catmood, beneficjent Projektu.

4.

Innowacyjne Rozwiązanie - wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowego lub
znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi),
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procesu, marketingu lub organizacji. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.
Do Innowacyjnych Rozwiązań zaliczają się:
a.) innowacja

produktowa

–

oznacza

wprowadzenie

na

rynek

przez

dane

przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych
uprzednio towarów lub usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.
Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów,
wbudowanego oprogramowania, bardziej przyjaznej obsługi przez użytkownika oraz
innych cech funkcjonalnych,
b.) innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie
nowych, lub znacząco ulepszonych, metod produkcji lub dostaw,
c.) innowacja marketingowa – oznacza zastosowanie nowej metody marketingowej
obejmującej

znaczące

zmiany

w

wyglądzie

produktu,

jego

opakowaniu,

pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym, wynikającej z
nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa,
d.) innowacja organizacyjna – oznacza zastosowanie w przedsiębiorstwie nowej metody
organizacji jego działalności biznesowej, nowej organizacji miejsc pracy lub nowej
organizacji relacji zewnętrznych.
5.

Pomysł – koncepcja Innowacyjnego Rozwiązania, które na podstawie Formularza
zgłoszeniowego Pomysłu zostało przekazane do Catmood na Etapie Selekcji w celu oceny
zmierzającej do zakwalifikowania do Etapu Preinkubacji pod kątem innowacyjnej
działalności biznesowej realizowanej przez nowo powstałą Spółkę.

6.

Inwestycja – objęcie udziałów lub akcji w Spółce utworzonej w ramach Projektu.

7.

Koinwestor – Przedsiębiorca obejmujący w zamian za wkład w formie pieniężnej udziały
lub akcje w Spółce.

8.

PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

9.

Pomysłodawca – zdolna do czynności prawnych osoba fizyczna, zespół osób fizycznych,
zarejestrowana osoba prawna, będące autorami właścicielami lub współwłaścicielami
Pomysłu i posiadający pełnię praw do dysponowania Pomysłem.

10. Spółka

–

spółka

kapitałowa

prawa

handlowego,

tj.

spółka

z

ograniczoną

odpowiedzialnością lub spółka akcyjna, oparta na Innowacyjnym Rozwiązaniu, powstała w
wyniku Procesu Inwestycyjnego,
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11. Formularz zgłoszeniowy Pomysłu– formularz stanowiący opis Pomysłu zgłaszanego przez
Pomysłodawcę na Etapie Selekcji, wypełniony w języku polskim dostępny na stronie
www.laboratoriuminwestycji.com.
12. Karta oceny Pomysłu– analiza Pomysłu wykonana przez członka lub członków Zespołu
Projektu, w oparciu o Formularz zgłoszeniowy Pomysłu wraz rekomendacją dotyczącą
Preinkubacji.
13. Biznes Plan – szczegółowy opis oraz plan realizacji Pomysłu wraz z określeniem
planowanych nakładów finansowych oraz sposobu ich wykorzystania.
14. Karta oceny Biznes Planu - analiza Pomysłu wykonana przez członka lub członków
Zespołu Projektu i/lub ekspertów zewnętrznych, w oparciu o Biznes Plan wraz
rekomendacją dotyczącą Wejścia Kapitałowego.
15. Strona Internetowa – strona internetowa Projektu Catmood dostępna pod adresem
www.laboratoriuminwestycji.com, na której udostępniony został Formularz zgłoszeniowy
Pomysłu.
16. Proces Inwestycyjny – wieloetapowy proces pozyskania finansowania na Pomysł przez
Pomysłodawcę, na który składają się: Etap Selekcji, Etap Preinkubacji, Etap Założenia.
17. Etap Selekcji – weryfikacja potencjału biznesowego Pomysłu oraz doświadczenia
Pomysłodawcy dokonywana przez członka lub członków Zespołu Projektu na podstawie
Formularza zgłoszeniowego Pomysłu. W wyniku Etapu Selekcji Komitet Inwestycyjny
spośród 300 (lub więcej) Pomysłów, wyłoni co najmniej 40, które będą analizowane na
Etapie Preinkubacji.
18. Etap Preinkubacji – drugi etap obejmujący wsparcie doradcze w zakresie analiz
biznesowych, finansowych i prawnych dla zgłoszonego Pomysłu. Na tym etapie oceniana
jest również osoba Pomysłodawcy w zakresie współpracy z Catmood oraz dokonywana jest
analiza komplementarności zespołu pod względem celów Pomysłu. Na etapie tworzenia
Biznes Planu w wybranych przypadkach przewidziane są również konsultacje ze
specjalistami branżowymi współpracującymi z Catmood.
19. Etap Założenia - etap realizowany po wybraniu Pomysłu do Wejścia Kapitałowego,
polegający na założeniu Spółki i przygotowaniu do rozpoczęcia przez nią działalności oraz
objęciu lub nabyciu przez Catmood udziałów lub akcji Spółki.
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20. Zespół Projektu – zespół pracowników lub współpracowników powołany przez Zarząd
Catmood do realizacji Projektu.
21. Komitet Inwestycyjny – zespół osób, do zadań którego należy przygotowanie opinii oraz
rekomendacji odnośnie Wejścia Kapitałowego do Spółki tworzonej na bazie Pomysłu
zgłoszonego przez Pomysłodawcę, a także podejmowanie kluczowych decyzji dotyczących
poszczególnych etapów Procesu Inwestycyjnego.
22. Umowa Inwestycyjna - umowa, zawierana pomiędzy Pomysłodawcą a Inwestorem lub
Koinwestorem określająca zasady współpracy w Spółce.
23. Umowa preinkubacji - umowa podpisywana pomiędzy Pomysłodawcą a Catmood, po
zakwalifikowaniu Pomysłu do Etapu Preinkubacji, określająca prawa i obowiązki stron
podczas realizacji Etapu Preinkubacji.
24. Umowa Spółki – umowa, która określa przedmiot działalności Spółki, wielkość kapitału
zakładowego, podział udziałów między wspólników oraz inne zasady funkcjonowania
Spółki
25. Wejście Kapitałowe – dokonywanie Inwestycji w Spółkę na określonych w Umowie
Inwestycyjnej warunkach.
26. Memorandum inwestycyjne – dokument informacyjny wystosowany do koinwestorów.
27. Wyjście z Inwestycji – zakończenie zaangażowania finansowego Catmood w Spółkę w
sposób określony w niniejszej Polityce Inwestycyjnej.
28. Polityka Inwestycyjna – niniejszy dokument.
§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Niniejsza Polityka Inwestycyjna określa zasady realizacji Projektu w szczególności określa
etapy i zasady Procesu Inwestycyjnego oraz Wejścia Kapitałowego w Pomysł zgłoszony
przez Pomysłodawcę.

2.

Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka na lata 2007 – 2013, Działanie 3.1. Inicjowanie działalności innowacyjnej.

3.

Projekt realizowany jest na terenie Polski.

4.

Zasady uczestnictwa oraz informacje na temat Projektu, w tym Polityka Inwestycyjna, są
dostępne w biurze Catmood oraz w formie elektronicznej na Stronie Internetowej.
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5.

Pomysłodawca, zgłaszając Pomysł, nie może naruszać autorskich praw osobistych i
majątkowych (w tym praw zależnych) i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej
(w tym praw wynalazczych), innych praw własności intelektualnej lub dóbr osobistych
osób trzecich. Zgłoszone Pomysły winne być wolne od wad prawnych i roszczeń osób
trzecich.

6.

Pomysłodawca zgłaszając Pomysł poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego Pomysłu
oświadcza, że jest jego autorem/współautorem i posiada do niego pełnię autorskich praw
majątkowych (w tym praw zależnych), praw własności przemysłowej (w tym praw
wynalazczych), innych praw własności intelektualnej, a prawa te nie zostały obciążone
jakimikolwiek prawami osób trzecich, tak obligacyjnymi jak i rzeczowymi, ani że nie
zostały zajęte w jakimkolwiek postępowaniu lub przeniesione na osoby trzecie oraz że
powstrzyma się do czasu przeniesienia tych praw na Spółkę lub otrzymania informacji od
Catmood o odrzuceniu Pomysłu od wszelkich działań skutkujących ewentualną utratą
posiadanych praw bądź ich ograniczeniem. Jednocześnie oświadcza, że przyjmuje na siebie
całkowitą odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich względem
Pomysłu lub jego elementów.

7.

Pomysłodawcy nie przysługują żadne roszczenia odszkodowawcze związane z treścią
decyzji Catmood, w szczególności decyzji o zakwalifikowaniu, bądź nie, Pomysłu do
każdego z Etapów Projektu oraz decyzji o udzieleniu lub nie udzieleniu wsparcia w postaci
Wejścia Kapitałowego.

8.

Pomysłodawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszanie zasad wynikających z
niniejszej Polityki Inwestycyjnej w trakcie realizacji Projektu z jego udziałem, począwszy od
chwili doręczenia do Catmood Formularza zgłoszeniowego Pomysłu. Jednocześnie z tą
chwilą Pomysłodawca jest zobowiązany do współpracy z Catmood co najmniej w zakresie
niezbędnym do prawidłowego rozliczenia Projektu.

9.

Realizacja Projektu, a w jego ramach Pomysłu na wszystkich etapach jego realizacji, jest
uzależniona od uzyskania przez Catmood środków finansowych od PARP.

10. O ile niniejsza Polityka Inwestycyjna nie stanowi inaczej, wszelka komunikacja pomiędzy
Pomysłodawcą a Catmood będzie się odbywała za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adresy poczty elektronicznej wskazane w Formularzu zgłoszeniowym Pomysłu w
odniesieniu do Pomysłodawcy oraz na adres biuro@laboratoriuminwestycji.com. w
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odniesieniu do Catmood , chyba że Catmood powiadomi Pomysłodawcę o obowiązku
wysyłania wszelkich oświadczeń na inny adres poczty elektronicznej.
11. Złożenie Formularza zgłoszeniowego Pomysłu do Catmood oznacza wyrażenie zgody na
warunki niniejszej Polityki Inwestycyjnej.
12. Na każdym etapie oceny Pomysłu Catmood może wymagać od Pomysłodawcy
dodatkowych informacji i wyjaśnień. Informacje i wyjaśnienia powinny być składane
pocztą elektroniczną w terminie najpóźniej 7 dni od dnia ich zażądania. Brak złożenia ich w
terminie będzie traktowane jak złamanie Polityki Inwestycyjnej.
13. Pomiędzy Catmood a Pomysłodawcą podpisana zostanie umowa o zachowaniu poufności
w zakresie wiedzy jaką uzyskuje Catmood w procesie preinkubacji i zgłoszeń Pomysłów.
§ 3.
ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
1.

Nabór Pomysłów do Projektu prowadzony jest w sposób ciągły od 10 marca 2014 roku do 1
listopada 2015 roku. Catmood zastrzega sobie prawo zakończenia naboru wcześniej, o czym
poinformuje na Stronie Internetowej.

2.

Termin określony w ust. 1 powyżej uważa się za dotrzymany, jeżeli Formularz
zgłoszeniowy Pomysłu zostanie wysłany do Catmood najpóźniej w dniu 1 listopada 2015
roku lub innym terminie podanym na Stronie Internetowej.

3.

Do Projektu zgłaszać się mogą wszyscy Pomysłodawcy, którzy ukończyli 18 lat i posiadają
pełną zdolność do czynności prawnych, jak również zarejestrowane osoby prawne
posiadające pełne prawo do Pomysłu i chcą utworzyć Spółkę w oparciu o Pomysł.

4.

Proces Inwestycyjny będzie realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że
wszystkie etapy Procesu Inwestycyjnego będą realizowane na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej, zaś Spółka powstała w wyniku Wejścia Kapitałowego będzie posiadała siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5.

Pomysł dotyczy rozwiązań z obszarów: medycyna, biotechnologia, energia odnawialna,
ochrona środowiska, chemia, innych specjalizacji.

6.

Pomysły zgłaszane do Projektu, niezgodne z uwarunkowaniami prawnymi Projektu, a w
szczególności zakładające działalność w niżej wymienionych dziedzinach są wykluczone z
udziału w Projekcie:
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a) sektor rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr
104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów
rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L. 17 z 21.01.2000, str. 220,
b) produkcja pierwotna produktów rolnych wymienionych w załączniku 1 do Traktatu
ustanawiającego Wspólnotę Europejską,
c) przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych wymienionych w
załączniku 1 do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli:


wysokość pomocy de minimis ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich
produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek
przez podmioty gospodarcze objęte pomocą,



przyznanie pomocy de minimis zależy od przekazania jej w części lub w całości
producentom surowców,

d) sektor górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) Nr 1407/2002 z dnia
23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego (Dz. Urz. WE L
205 z 02.08.2002, str. 1),
e) towarowy transport drogowy na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego
transportu,
f) produkcja lub wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych,
g) produkcja lub wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych,
h) produkcja lub wprowadzanie do obrotu treści pornograficznych,
i) obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
j)

gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich
wygranych,

k) produkcja

lub

wprowadzanie

do

obrotu

środków

odurzających,

substancji

psychotropowych lub prekursorów.
7.

Ilość Pomysłów zgłaszanych przez Pomysłodawcę nie jest ograniczona. Pomysłodawca
może zgłosić więcej niż jeden Pomysł, ale Wejście Kapitałowe może nastąpić tylko w jeden
Pomysł.
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§4
ZASADY NABORU POMYSŁÓW
1.

Warunkiem przyjęcia Pomysłu jest przesłanie do Catmood poprawnie wypełnionego
Formularza zgłoszeniowego Pomysłu (zgodnie z Polityką Inwestycyjną) w wersji
elektronicznej drogą mailową na adres biuro@laboratoriuminwestycji.com.

2.

W momencie zgłoszenia Pomysłu drogą elektroniczną następuje rejestracja danych
zawartych w Formularzu zgłoszeniowym Pomysłu w bazie danych prowadzonej w ramach
Projektu. Każdemu z Formularzy Zgłoszeniowych jest nadawany indywidualny numer
ewidencyjny (numer Pomysłu).

3.

Catmood dopuszcza możliwość dołączania załączników do Formularza Zgłoszeniowego –
plików w jakimkolwiek popularnym formacie.

4.

Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami oraz innymi materiałami przekazanymi
Catmood nie będą zwracane Pomysłodawcy i włączone zostaną do dokumentacji Projektu.

5.

Z udziału w procedurze inwestycyjnej wyłączone są wszystkie osoby powiązane z
Pomysłodawcą lub Inwestorem osobowo lub kapitałowo oraz osoby bliskie tzn.: zstępni,
wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, osoby przysposabiające i przysposobione,
małżonek, który nie pozostaje we wspólności ustawowej oraz osoba, która pozostaje ze
sprzedającym faktycznie we wspólnym pożyciu.

6.

Przesyłając Formularz zgłoszeniowy Pomysłodawca wyraża zgodę na przetwarzanie
zgłoszonych przez niego danych osobowych przez Catmood oraz podmioty i instytucje
uczestniczące w Projekcie, w szczególności PARP, w zakresie niezbędnym i w celu
prawidłowej realizacji Projektu (w tym jego ewaluacji, monitoringu i sprawozdawczości),
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926
ze zm.). Catmood jest administratorem danych osobowych. W celu wykonania tego
postanowienia mogą zostać zawarte odpowiednie umowy uzupełniające o powierzenie i
przetwarzanie danych osobowych. Pomysłodawca ma prawo wglądu do swoich danych
oraz żądania ich zmiany lub usunięcia, przy uwzględnieniu uwarunkowań prawnych
związanych z realizacją Projektu ze środków Unii Europejskiej.

7.

Zgoda, o której mowa w ust. 6 powyżej, obejmuje następujące dane osobowe
Pomysłodawcy: imię i nazwisko, adres zameldowania i/lub zamieszkania, numer telefonu i
adres poczty elektronicznej, numer PESEL, wykształcenie, doświadczenie zawodowe.
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§5
KOMITET INWESTYCYJNY
1.

W skład Komitetu Inwestycyjnego wchodzi od 3 do 4 osób wyznaczonych przez Zarząd
Catmood.

2.

Komitetowi Inwestycyjnemu przewodzi Kierownik Projektu, który kieruje jego pracami.

3.

Komitet Inwestycyjny zbiera się na posiedzeniach niejawnych minimum raz w miesiącu.

4.

Komitet Inwestycyjny podejmuje decyzje bezwzględną większością głosów.

5.

Na posiedzenia Komitetu Inwestycyjnego mogą być zapraszani w charakterze doradczym
członkowie Zespołu Projektu i/lub eksperci zewnętrzni.

6.

Komitet Inwestycyjny ma prawo wystosować do Pomysłodawcy zapytania w przypadku,
gdy którykolwiek z punktów Formularza zgłoszeniowego Pomysłu, w tym założenia
Pomysłu, będzie budził wątpliwości. Zapytanie będzie wysłane na adres e-mail
Pomysłodawcy. Pomysłodawca winien udzielić odpowiedzi w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania zapytania pod rygorem odrzucenia Formularza zgłoszeniowego Pomysłu.

7.

Do kompetencji Komitetu Inwestycyjnego należą w szczególności:
a.)

decyzje

dotyczące

przyjęcia,

odrzucenia,

wycofania

Pomysłu

do/z

Etapu

Preinkubacji,
b.)

cykliczna ocena Pomysłów będących w Etapie Preinkubacji,

c.)

decyzje dotyczące kwalifikacji Projektów do Wejścia Kapitałowego,

d.)

decyzje dotyczące przygotowania strategii inwestycji,

e.)

akceptacja dokumentacji inwestycyjnej, w tym w szczególności Umowy Spółki oraz
Umowy Inwestycyjnej,
§6
ETAP SELEKCJI

1.

Członek lub członkowie zespołu Projektu dokonają oceny formalnej i merytorycznej
Pomysłu opisanego w przesłanym Formularzu Zgłoszeniowym Pomysłu. Ocena Pomysłu
dokonywana jest zgodnie z Kartą Oceny Pomysłu.

2.

Pomysłodawca będzie informowany o przyjęciu lub o odmowie przyjęcia u Formularza
zgłoszeniowego Pomysłu w terminie 7 dni od podjęcia decyzji przez Catmood

za
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pośrednictwem poczty e-mail na adres Pomysłodawcy, nie później niż 30 dni od dnia
zgłoszenia pomysłu.
3.

Od decyzji o odmowie przyjęcia Formularza zgłoszeniowego Pomysłu nie przysługuje
odwołanie ani jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Inwestora.

4.

Formularz zgłoszeniowy Pomysłu podlega ocenie formalnej.

5.

Dopiero w przypadku pozytywnej oceny formalnej Formularz zgłoszeniowego Pomysłu
zostaje przekazany do oceny merytorycznej.

6.

Ocena merytoryczna dokonywana będzie w terminie do 30 dni roboczych od daty wysłania
do Catmood Formularza zgłoszeniowego Pomysłu.

7.

Ocena merytoryczna wykonywana będzie przez minimum dwie osoby z Zespołu Projektu.
Na etapie oceny merytorycznej możliwe jest powołanie przez Kierownika Projektu
ekspertów zewnętrznych.

8.

Pomysłodawca w ramach oceny merytorycznej zobowiązany będzie do złożenia wszelkich
dodatkowych wyjaśnień.

9.

Pomył ulegnie odrzuceniu jeżeli Pomysłodawca, nie prześle w terminie, nie dłuższym niż 7
dni roboczych od daty otrzymania e-maila, dodatkowych danych lub materiałów lub nie
stawi się na umówione wcześniej spotkanie z przedstawicielem Inwestora.

10. Warunkiem podjęcia decyzji o zakwalifikowaniu Pomysłu do Etapu Preinkubacji jest
pozytywna ocena formalna i merytoryczna w szczególności uzyskanie minimalnej ilości
punktów tj. 55 (na 100). Od decyzji podejmowanych na jakimkolwiek etapie nie przysługuje
odwołanie ani jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Catmood .
11. Pomysłodawca może zrezygnować

z objęcia go Etapem Preinkubacji na podstawie

oświadczenia, w którym zrzeka się jakimikolwiek roszczeń związanych z uczestnictwem
w Projekcie.
12. Prace nad projektem od momentu wpływu formularza zgłoszeniowego do momentu
zakończenia prac preinkubacyjnych będą trwały nie dłużej niż 5 miesięcy
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§ 7.
ETAP PREINKUBACJI
1.

Pomysłodawca

zakwalifikowany do Etapu Preinkubacji podpisze stosowną Umowę

preinkubacji. Treść Umowy nie podlega negocjacjom. Odmowa podpisania oznacza
rezygnację Pomysłodawcy z uczestnictwa w Projekcie.
2.

Analizy Etapu Preinkubacji mogą zostać wstrzymane na dowolnym etapie (np. przed
opracowaniem kompletnego Biznes Planu), jeśli okaże się, że Pomysł jest niewykonalny w
którymś z aspektów.
§ 8.
ETAP ZAŁOŻENIA

1.

Za wybór Pomysłu do Etapu Założenia odpowiedzialny jest Komitet Inwestycyjny. Głosem
doradczym Komitetu Inwestycyjnego może być Zespół Projektu.

2.

Komitet Inwestycyjny dokonuje oceny Pomysłu i podejmuje decyzję odnośnie rekomendacji
bezwzględną większością oddanych głosów. W przypadku równej ilości głosów, decyduje
głos kierownika Projektu. Decyzja ostateczna jest podejmowana przez Zarząd Catmood w
drodze stosownej uchwały.

3.

Od decyzji Komitetu Inwestycyjnego lub Zarządu Catmood nie przysługuje odwołanie.

4.

Warunkiem wyrażenia zgody na inwestycję przez Komitet Inwestycyjny jest spełnienie
następujących warunków, które stanowią główne założenia polityki inwestycyjnej
Catmood:
a.)

przejście Pomysłu przez Etap Selekcji i Etap Preinkubacji,

b.)

pozytywna ocena Etapu Preinkubacji dokonana przez Komitet Inwestycyjny,

c.)

pozytywna ocena pod kątem formalno-prawnym,

d.)

pozytywna ocena kwalifikacji zespołu wyznaczonego do zarządzania Spółką oraz
określenie sposobu zaangażowania kluczowego personelu innego niż Pomysłodawca,

5.

e.)

horyzont czasowy pełnej realizacji inwestycji do 10 lat,

f.)

akceptacja wzoru Umowy Inwestycyjnej.

Etap Założenia polega na wniesieniu wkładu pieniężnego przez Inwestora lub Koinwestora
do Spółki. Środki pieniężne będące wkładem Catmood do Spółki są finansowane przez
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Strona 11 z 14

budżet Skarbu Państwa oraz przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
6.

W terminie 30 dni od przekazania dokumentacji, a w uzasadnionych przypadkach w
dłuższym okresie, PARP udziela lub odmawia zgody na rozpoczęcie Etapu Założenia . Brak
zgody ze strony PARP oznacza, iż Etap Założenia nie może być kontynuowany. Catmood
odstąpi tym samym od Umowy preinkubacji, przy czym nie będzie zobowiązany do
zwrotu dokumentów.

7.

Pomysłodawcy nie przysługuje odwołanie od decyzji negatywnej PARP ani jakiekolwiek
roszczenia w stosunku do PARP lub Catmood.

8.

Po uzyskaniu zgody PARP na Wejście Kapitałowe zostanie zawarta Umowa Inwestycyjna
pomiędzy Pomysłodawcą i Catmood oraz ewentualnym Koinwestorem.
§ 9.
WYJŚCIE Z INWESTYCJI

1.

Strategia Wyjścia z Inwestycji będzie określana dla każdej Spółki indywidualnie.

2.

Wyjście z Inwestycji będzie dokonywane przed upływem 10 lat od dokonania Wejścia
Kapitałowego.

3.

Za wyjście z Inwestycji odpowiada z ramienia Inwestora jego Zarząd.

4.

Wszystkie środki pozyskane w ramach Wyjścia z Inwestycji będą przeznaczane na
reinwestycje bezterminowo zgodnie z §9 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z
dnia 2 kwietnia 2012r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. 2012, poz. 438)

5.

Preferowane sposoby Wyjścia z Inwestycji to m.in.:
a. Sprzedaż udziałów
b. MBO, LBO
c. Umorzenie akcji
d. Emisja akcji na New Connect lub Giełdzie Papierów Wartościowych i następnie sprzedaż
udziałów
e. Equity swap
f. Połączenie przedsiębiorstwa z innym przedsiębiorstwem
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g. Sprzedaż aktywów spółki
h. Likwidacja

§ 10.
POMOC PUBLICZNA
1.

Wsparcie uzyskane w ramach realizacji Projektu stanowi pomoc de minimis, o której mowa
w Rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie
stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de
minimis (Dz. Urz. UE L 379 z dn. 28.12.2006 r.).

2.

Pomoc de minimis może być udzielona danemu przedsiębiorcy 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 200.000,00 euro (słownie euro: dwieście tysięcy 00/100), a w przypadku
przedsiębiorcy prowadzącego działalność z sektorze transportu drogowego kwoty
100.000,00 euro (słownie euro: sto tysięcy 00/100).

3.

W ramach Etapu Preinkubacji Pomysłodawcy nie jest udzielana pomoc publiczna.
§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

Niniejsza Polityka Inwestycyjna wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.

Catmood zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Inwestycyjnej, w szczególności w
przypadku konieczności dostosowania go do przepisów prawa lub wytycznych
związanych z realizacją Projektu, a także celu zwiększenia efektywności Projektu. Zmiany
Polityki Inwestycyjnej zaczynają obowiązywać w terminie i trybie, określonym w ust. 1
niniejszego

paragrafu

czyli

po

zatwierdzeniu

przez

Polską

Agencję

Rozwoju

Przedsiębiorczości.
3.

W sprawach nie uregulowanych w Polityce Inwestycyjnej zastosowanie znajdują
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy
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dotyczące realizacji Projektu ze środków UE, a także wytyczne wydane na podstawie tych
przepisów (dotyczy to w szczególności zakresu wymaganych dokumentów oraz informacji
na potrzeby Projektu).
4.

W przypadkach wątpliwych należy dokonywać takiej wykładni postanowień niniejszej
Polityki Inwestycyjnej, która uwzględniając treść innych dokumentów Projektu, w
maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do celu postanowienia lub jego części,
wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej i zgodnej z
przepisami prawa realizacji Projektu. Przy wykładni należy w szczególności uwzględniać
prawne i organizacyjne uwarunkowania związane z realizacją Projektu finansowanego ze
środków UE.

5.

We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszej Polityce Inwestycyjnej decyzje
podejmuje Zarząd Catmood.

6.

W przypadku gdyby okazało, że jakiekolwiek postanowienie niniejszej Polityki
Inwestycyjnej okazało się nieważne w całości lub w części (punkt, zdanie, część zdania),
Strony będą zobowiązane pozostałymi postanowieniami w najszerszym możliwym
zakresie. Pozostałe postanowienia pozostaną ważne i wykonalne. Jednocześnie Catmood i
Pomysłodawca będą dążyć do takiej faktycznej współpracy lub – w szczególności, jeżeli
okaże się to niezbędne – podjęcia innych czynności prawnych, których treść i forma w
maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do celu postanowienia lub jego części,
uznanego za nieważne, aby w ten sposób zapewnić zgodną z przepisami prawa i
niezakłóconą realizację Projektu.

7.

Pytania i wątpliwości związane z Projektem można kierować poprzez email na adres
biuro@laboratoriuminwestycji.com.

8.

W razie sporu Catmood i Pomysłodawca będą dążyli do jego polubownego załatwienia, a
przypadku nie dojścia do skutku rozwiązania polubownego właściwy będzie sąd
powszechny dla siedziby Catmood.
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