Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A.
ul. Rataja 26, 59-220 Legnica,
tel./fax [76] 862 27 77, [76] 862 35 22
akcelerator@arleg.eu

REGULAMIN
FUNDUSZU AKCELERATOR INNOWACJI
w AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO „ARLEG” S.A. W LEGNICY

„Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Niniejszy regulamin określa zasady działania FUNDUSZU AKCELERATOR INNOWACJI
dysponującego środkami finansowymi pozyskanymi
z wyjść kapitałowych przez Agencję
Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy ze spółek zawiązanych w ramach zakończonego
projektu AKCELERATOR INNOWACJI W OPARCIU O POTENCJAŁ NAUKOWY I GOSPODARCZY
DOLNEGO ŚLĄSKA, POIG Działanie 3.1 oraz warunki obejmowania udziałów/ akcji w spółkach
kapitałowych tworzonych na bazie innowacyjnych pomysłów przez ARR „ARLEG” S.A. oraz
warunki wyjścia z dokonanych inwestycji.
.
§ 1 Definicje
Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:
1. ARR „ARLEG” S.A. – Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy,
z siedzibą przy ul. Rataja 26, 59-220 Legnica.
2. FUNDUSZ - FUNDUSZ AKCELERATOR INNOWACJI utworzony ze środków finansowych
uzyskanych
z
wyjść
kapitałowych
ARR
„ARLEG”
S.A.
i
przeznaczonych
na kontynuowanie działań związanych z inicjowaniem działalności innowacyjnej.
3. PO IG - Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.
4. Pomysłodawca:
– osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca działalność
gospodarczą dysponująca Innowacyjnym Pomysłem zgłaszanym do wsparcia,
- osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność gospodarczą,
dysponująca Innowacyjnym Pomysłem zgłaszanym do wsparcia.
5. Innowacyjny Pomysł – nowe, nieznane dotychczas na rynku, rozwiązanie
o charakterze technicznym, technologicznym, ekonomicznym lub marketingowym,
którego Pomysłodawca jest autorem lub posiada do niego prawo własności.
Za innowacyjne rozwiązanie uważa się również:
a/ rozwiązanie znane i stosowane w skali regionu poniżej 1 roku,
b/ rozwiązanie znane i stosowane w skali kraju poniżej 3 lat,
c/ rozwiązanie znane i stosowane w skali międzynarodowej poniżej 5 lat.
8. Wniosek - zgłoszenie innowacyjnego pomysłu – opis Innowacyjnego Pomysłu
wypełniony na obowiązującym formularzu dostępnym na stronie internetowej www.
arleg.eu i podpisany przez Pomysłodawcę.
9. Strona internetowa – www. arleg.eu
10. Umowa o zachowaniu poufności – umowa podpisywana pomiędzy ARR „ARLEG” S.A.
a Pomysłodawcą, która określa obowiązki stron dotyczące zachowania poufności w
zakresie informacji pozyskanych przez obie strony w toku oceny pomysłu.
11. Umowa o preinkubację - umowa podpisywana pomiędzy ARR „ARLEG” S.A.
a Pomysłodawcą, po zakwalifikowaniu przez Zarząd ARR „ARLEG” S.A. Innowacyjnego
Pomysłu do etapu preinkubacji. Umowa określa wzajemne prawa i obowiązki stron w
trakcie trwania etapu preinkubacji oraz zobowiązania po jego zakończeniu.
12. Preinkubacja –wsparcie doradcze dla Innowacyjnych Pomysłów pozytywnie
zweryfikowanych w procesie naboru, którego celem jest przeprowadzenie badań i analiz
innowacyjnego rozwiązania i określenia możliwości jego komercjalizacji i zasadności
utworzenia przez ARR „ARLEG” S.A. z Pomysłodawcą i/lub innymi inwestorami spółki
kapitałowej.
13. Umowa inwestycyjna umowa podpisywana pomiędzy ARR „ARLEG” S.A.
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a Pomysłodawcą i/lub inwestorem/inwestorami prywatnymi po zakończeniu etapu
preinkubacji Innowacyjnego Pomysłu i podjęciu decyzji przez Zarząd ARR „ARLEG” S.A.
o dokonaniu inwestycji w spółkę na bazie Innowacyjnego Pomysłu. Określa m.in. zasady
powołania spółki prawa handlowego dla realizacji Innowacyjnego Pomysłu
i relacje
inwestorskie w powoływanej spółce.
14. Wejście kapitałowe – dokonywanie inwestycji w spółkę powstałą w wyniku działań na
etapie preinkubacji przez nabywanie lub obejmowanie akcji lub udziałów w tej spółce.
15. Raport inwestycyjny – raport przygotowany po zakończeniu etapu preinkubacji,
zawierający analizę opłacalności wejścia kapitałowego do spółki powstałej na bazie
Innowacyjnego Pomysłu, będący podstawą do podjęcia decyzji przez Zarząd ARR
„ARLEG” S.A. o zasadności utworzenia spółki i dokonania wejścia kapitałowego.
16. Komitet Oceny Funduszu (KOF) – zespół pracowników ARR „ARLEG” S.A. i/lub
ekspertów zewnętrznych , powołany przez Zarząd „ARLEG” S.A., dokonujący oceny
Innowacyjnych Pomysłów na etapie zakwalifikowania do preinkubacji oraz
rekomendujący Innowacyjne Pomysły do wejścia kapitałowego.
17. Spółka - nowopowstała spółka kapitałowa, podmiot posiadający osobowość prawną,
powstały na bazie preinkubowanego pomysłu, który uzyskał pozytywną opinię Rady
Nadzorczej ARR „ARLEG” S.A. i został ostatecznie zatwierdzony przez Zarząd ARR
„ARLEG” S.A. do inwestycji poprzez wejście kapitałowe.
§ 2 Pomoc publiczna
1. Wsparcie w formie wejścia kapitałowego ARR „ARLEG” S.A. uzyskane przez spółkę
kapitałową powstałą w wyniku inwestycji, będącą mikro, małym lub średnim
przedsiębiorstwem 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 352
z 24.12.2013, str. 1).
2. Pomoc de minimis może być udzielona danemu przedsiębiorcy pod warunkiem,
że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz
w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach,
nie przekroczy kwoty 200 000 euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 000 euro.
3. Usługi świadczone w ramach etapu preinkubacji nie są pomocą publiczną.
4. ARR „ARLEG” S.A. po udzieleniu pomocy „de minimis”, o której mowa w ust. 1, wyda
powstałej spółce kapitałowej zaświadczenie o uzyskanej pomocy „de minimis”, w dniu
podpisania umowy spółki.

§ 3 Pomysłodawcy uprawnieni do ubiegania się o wsparcie ARR „ARLEG” S.A.
1. Pomysłodawcą ubiegającym się o wsparcie ARR „ARLEG” S.A. może zostać:
 osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca
działalność gospodarczą,

„Akcelerator innowacji w oparciu o potencjał naukowy i gospodarczy Dolnego Śląska” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka



osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca działalność
gospodarczą.

Ponadto Pomysłodawcy muszą spełniać łącznie następujące warunki:






Pomysłodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku
osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie Dolnego Śląska,
Pomysłodawca jest autorem innowacyjnego rozwiązania lub posiada do niego
prawa własności,
Pomysłodawca
zamierza
podjąć
działalność
gospodarczą
w
oparciu
o Innowacyjny Pomysł zgłaszany do wsparcia, po przejściu etapu preinkubacji
i podjęciu przez Zarząd ARR „ARLEG” S.A. decyzji o
dokonaniu wejścia
kapitałowego do spółki,
Pomysłodawca zarejestruje siedzibę spółki, powołanej dla komercjalizacji
Innowacyjnego Pomysłu, na terenie Dolnego Śląska.

2. Ze wsparcia Funduszu wykluczone będą pomysły lub rozwiązania, które dotyczą
sektora e-usług i/lub działalności świadczonej w ramach serwisów internetowych.
3. Pomysłodawca podlega wykluczeniu z ubiegania się o wsparcie jeśli:






W przypadku osób fizycznych - został skazany prawomocnym wyrokiem
za przestępstwa składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu,
wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi,
obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne
związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych,
W przypadku osób prawnych - osoba będąca członkiem organu zarządzającego
bądź wspólnikiem została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa
składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności
dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi
gospodarczemu, systemowi bankowemu, karnoskarbowe albo inne związane
z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowych,
jego Innowacyjny Pomysł zgłaszany do Projektu narusza prawa autorskie
(w tym prawa zależne), prawa własności przemysłowej innych podmiotów.

§ 4 Warunki naboru Innowacyjnych Pomysłów
4.1. Ogłoszenie o naborze i terminy naborów
1. Poszukiwanie, ocena i wybór nowych pomysłów innowacyjnych do wsparcia w ramach
Funduszu odbywać się będzie w zamkniętych naborach, ogłaszanych przez ARR
„ARLEG” S.A. pod warunkiem posiadania środków finansowych pozyskanych z wyjść
inwestycyjnych.
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2. Czas trwania każdego naboru wynosić będzie od 1 do 3 miesięcy. Ogłoszenie o naborze
Wniosków do wsparcia i jego zakończeniu umieszczane będzie na stronie internetowej
www.arleg.eu.

4.2. Zgłoszenia Innowacyjnych Pomysłów
1. Warunkiem zgłoszenia Innowacyjnego Pomysłu jest złożenie prawidłowo wypełnionego
i podpisanego przez Pomysłodawcę Wniosku w formie pisemnej, na obowiązującym
formularzu dostępnym na stronie internetowej www.arleg.eu.
2. Dokumenty aplikacyjne powinny być dostarczone do biura ARR „ARLEG” S.A. na adres:
ul. Rataja 26, 59-220 Legnica lub nadesłane drogą pocztową lub elektroniczną na
wskazany na stronie internetowej adres e-mail. Wniosek przesłany drogą elektroniczną
wymaga podpisania i dostarczenia do biura ARR „ARLEG” S.A. w terminie 7 dni od daty
zgłoszenia w formie elektronicznej.
3. Wypełnienie oraz dostarczenie Wniosku do ARR „ARLEG” S.A. oznacza wyrażenie przez
Pomysłodawcę zgody na warunki niniejszego Regulaminu.
4. ARR „ARLEG” S.A. zastrzega sobie, że złożenie Wniosku nie jest jednoznaczne
z zakwalifikowaniem się do wsparcia.
5. Pomiędzy ARR „ARLEG” S.A. a Pomysłodawcą zawarta zostanie Umowa o zachowaniu
poufności.
6. Nadesłane Wnioski z załącznikami i innymi materiałami przekazanymi przez
Pomysłodawcę nie podlegają zwrotowi i stanowić będą część dokumentacji z przebiegu
procesu rekrutacji.
4.3. Tryb oceny Innowacyjnych Pomysłów
1. Złożony Wniosek podlegać będzie ocenie formalnej i merytorycznej w terminie 60 dni
od dnia otrzymania przez ARR „ARLEG” S.A. prawidłowo wypełnionego i popisanego
Wniosku.
2. W przypadku stwierdzenia uchybień obejmujących, m.in. brak wymaganych
załączników do wniosku, Wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia w terminie 7
dni od doręczenia wezwania. Wnioski, których braki formalne nie zostały uzupełnione w
terminie, nie będą podlegać dalszej ocenie i zostaną odrzucane.
3. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej Wnioskodawca może być zaproszony na
spotkanie z członkiem/członkami KOF w celu przedstawienia dodatkowych informacji
dotyczących Innowacyjnego Pomysłu.
4. O wynikach oceny formalnej (pozytywna lub odrzucenie Wniosku) ARR „ARLEG” S.A.
będzie niezwłocznie informowała Pomysłodawców w formie pisemnej na podany
we Wniosku adres mailowy.
5. ARR „ARLEG” S.A. zastrzega sobie, że od wyników oceny formalnej nie przysługuje
odwołanie.
6. Oceny merytorycznej Wniosków dokona Komitet Oceny Funduszu w oparciu o kryteria
merytoryczne wyboru wniosków w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Wniosku.
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W uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony. Do najważniejszych
kryteriów oceny Innowacyjnych Pomysłów należeć będą te związane z oryginalnością
i nowatorstwem pomysłu, szansą powodzenia na rynku, doświadczeniem i
kompetencjami zespołu realizującego projekt, wykonalnością harmonogramu, a także
możliwość wniesienia przez Pomysłodawcę wkładu pieniężnego do spółki na poziomie
określonym w par. § 7 ust. 3 regulaminu.
7. Wnioski, które uzyskają minimum 65 punktów w procesie oceny Komitetu Oceny
Funduszu zostaną rekomendowane do etapu preinkubacji i przekazane wraz z
protokołem z posiedzenia KOF do Zarządu ARR „ARLEG” S.A., który podejmie
ostateczną decyzję w sprawie zakwalifikowania zgłoszonych pomysłów do wsparcia.
Pomysły, które uzyskały poniżej 65 punktów są odrzucane ze wsparcia projektu. O
wynikach oceny merytorycznej ARR „ARLEG” S.A. będzie niezwłocznie informowała
Pomysłodawców w formie pisemnej oraz na podany we Wniosku adres mailowy.
8.

ARR „ARLEG” S.A. zastrzega sobie, że od wyników oceny merytorycznej nie
przysługuje odwołanie.
§ 5 Etap preinkubacji

1. W przypadku podjęcia przez Zarząd ARR „ARLEG” S.A. decyzji o zakwalifikowaniu
Innowacyjnego Pomysłu do etapu preinkubacji, pomiędzy ARR „ARLEG” S.A.
a Pomysłodawcą zawarta zostanie Umowa o preinkubację, określająca wzajemne
obowiązki stron w trakcie trwania etapu preinkubacji oraz zobowiązania po jego
zakończeniu.
2. W okresie trwania etapu preinkubacji Pomysłodawca nie może, bez zgody ARR „ARLEG”
S.A., podejmować żadnych rozmów i działań, prowadzących do pozyskania innych –
poza ARR „ARLEG” S.A. – partnerów do realizacji Innowacyjnego Pomysłu lub
przekazania praw do Innowacyjnego Pomysłu osobom trzecim.
3. Przewidywany czas realizacji działań na etapie preinkubacji dla Innowacyjnych
Pomysłów wynosić będzie od 1 do 3 miesięcy, w zależności od indywidualnego
harmonogramu działań dla preinkubowanych pomysłów.
4. Zakres działań realizowanych na etapie preinkubacji dla Innowacyjnych Pomysłów
obejmować będzie:
- Opracowanie Szczegółowego Planu Projektu zgodnie z metodyką PMI
- Opracowanie analizy opłacalności inwestycji – wejścia kapitałowego
5. Usługi wsparcia realizowane na etapie preinkubacji na rzecz Pomysłodawcy świadczone
będą nieodpłatnie, chyba że inne dokumenty wiążące stanowią inaczej, i stanowić będą
koszt ARR „ARLEG” S.A.
6. Pomysłodawca zaangażowany będzie we wszystkie działania prowadzone na etapie
preinkubacji.
7. Efektem końcowym przeprowadzenia etapu preinkubacji będzie Raport inwestycyjny,
podsumowujący wyniki analizy opłacalności i zasadności inwestycji w spółkę tworzoną
na bazie Innowacyjnego Pomysłu.
8. Raport inwestycyjny podlegać będzie zaopiniowaniu przez Komitet Oceny Funduszu i
stanowić będzie podstawę do podjęcia przez Zarząd ARR „ARLEG” S.A. decyzji
o zasadności utworzenia spółki z Pomysłodawcą i dokonania wejścia kapitałowego.
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9. Pomysłodawca przyjmuje na siebie całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność
z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich, kierowanych w związku z wykorzystaniem
przesłanego ARR „ARLEG” S.A. Innowacyjnego Pomysłu.

§ 6 Wejście kapitałowe
1. Warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji o wejściu kapitałowym jest zidentyfikowanie
na etapie preinkubacji znaczących szans na komercyjny sukces powstającego
przedsiębiorstwa (spółki), którego działalność będzie oparta na Innowacyjnym Pomyśle.
2. Decyzję o utworzeniu spółki w celu komercjalizacji Innowacyjnego Pomysłu
rekomendowanego do wsparcia Funduszu podejmie Zarząd ARR „ARLEG” S.A.,
po otrzymaniu pozytywnej opinii Rady Nadzorczej ARLEG S.A.
3. Przed dokonaniem wejścia kapitałowego, pomiędzy ARR „ARLEG” S.A. a Pomysłodawcą
i ewentualnie innymi inwestorami zewnętrznymi, zawarta zostanie Umowa
Inwestycyjna, określająca w szczególności:
- formę prawną spółki,
- strukturę własnościową spółki,
- prawa, obowiązki i zasady współpracy stron Umowy Inwestycyjnej,
- przeznaczenie środków przekazanych na pokrycie kapitału zakładowego,
- zasady i przybliżony harmonogram, formy zabezpieczenia wyjścia kapitałowego ARR
„ARLEG” S.A. z inwestycji.
4. Wsparcie dla innowacyjnego Pomysłu może być udzielone jedynie w formie wejścia
kapitałowego do nowej spółki kapitałowej, pod warunkiem posiadania środków przez
ARR „ARLEG” S.A., poprzez objęcie/nabycie udziałów lub akcji w wysokości niższej niż
50% kapitału spółki.
5. Wejście kapitałowe może być realizowane w całości lub transzach.

§ 7 Utworzenie spółki kapitałowej
1. Wymaganym jest, aby utworzony w celu komercjalizacji innowacyjnego rozwiązania
podmiot miał formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ( Sp. z o.o.) lub spółki
akcyjnej ( S.A.).
2. Wartość udziałów lub akcji nabytych przez ARR „ARLEG” S.A. w nowej spółce
ze środków wsparcia na inicjowanie działalności innowacyjnej, będzie niższa niż 50%
akcji lub udziałów tej spółki i wynosić będzie nie więcej niż 150 tysięcy Euro.
3. Wartość udziałów lub akcji nabytych przez Pomysłodawcę w spółce utworzonej z ARR
„ARLEG” S.A. musi być wyższa niż 50% akcji lub udziałów tej spółki. Wymaganym jest,
aby Pomysłodawca wniósł do nowotworzonej spółki wkład własny w formie pieniężnej
na poziomie minimum 10% akcji lub udziałów spółki.
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4. Decyzję o wielkości zaangażowania kapitałowego ARR „ARLEG” S.A. w nową spółkę
każdorazowo podejmie Zarząd ARR „ARLEG” S.A. na podstawie raportu inwestycyjnego
przygotowanego po zakończeniu etapu preinkubacji.
5. ARR „ARLEG” S.A. jako udziałowiec /akcjonariusz spółki jest reprezentowana
w organach nowej spółki, powołanej na bazie inkubowanego pomysłu.
6. ARR „ARLEG” S.A. zastrzega sobie prawo do monitoringu działalności spółki
dokapitalizowanej w wyniku wejścia kapitałowego na warunkach określonych w umowie
inwestycyjnej.

§ 8 Wyjście kapitałowe ze spółki
1. ARR „ARLEG” S.A. będzie zobowiązana do dokonania wyjścia kapitałowego ze spółki
powołanej dla komercjalizacji Innowacyjnego Pomysłu przed upływem 5 lat od daty
zaangażowania kapitałowego.
2. Dopuszczalne metody wyjścia kapitałowego ARR „ARLEG” S.A., to:
a) sprzedaż akcji
(Pomysłodawcy)

lub

udziałów

spółki

właścicielowi

większościowemu

b) sprzedaż akcji lub udziałów spółki inwestorowi strategicznemu, funduszowi
inwestycyjnemu, prywatnym inwestorom, osobom zarządzającym spółką lub
wskazanym przez nich inwestorom prywatnym,
c) umorzenie akcji lub udziałów spółki, przy zachowaniu wymaganego prawem
poziomu wartości kapitału zakładowego spółki.
d) rozwiązanie spółki w drodze likwidacji
3. W przypadku sprzedaży akcji lub udziałów spółki właścicielowi większościowemu
(Pomysłodawcy), inwestorowi strategicznemu, funduszowi inwestycyjnemu, prywatnym
inwestorom, osobom zarządzającym spółką lub wskazanym przez nich inwestorom
prywatnym, przed podjęciem decyzji o wyjściu kapitałowym ARR „ARLEG” S.A. dokona
wyceny posiadanych udziałów lub akcji.
4. Dopuszcza się następujące metody wyceny:
a) wyznaczenia wartości aktywów netto,
b) zdyskontowanych przepływów pieniężnych.
5. ARR „ARLEG” S.A.
może podjąć decyzję dotyczącą wyjścia z inwestycji m.in w
następujących przypadkach:
a)

Zrealizowania założonych celów ekonomicznych/ wskaźników finansowych
określonych w Szczegółowym Planie Projektu.

b)

Upływu zakładanych terminów zaangażowania kapitałowego ARR „ARLEG”
S.A. określonych w Umowie Inwestycyjnej lub niniejszym Regulaminie.

c)

Złożenia oferty odkupu udziałów/akcji Spółki od ARR „ARLEG” S.A. przez
Pomysłodawcę lub innych Inwestorów, gwarantującej ARR „ARLEG” S.A.
osiągnięcie założonych celów inwestycyjnych.
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d) Wystąpienia czynników i przesłanek powodujących brak realizacji założonych celów
ekonomicznych/ wskaźników finansowych określonych w Szczegółowym Planie
Projektu m.in. zmiana otoczenia rynkowego, założeń biznesowych, ryzyka
inwestycyjne.
e) Złego zarządzania, działania na szkodę, łamania lub niewywiązywania się
Pomysłodawcy z obowiązków określonych w Umowie Inwestycyjnej i/lub
Szczegółowym Planie Projektu.
f)

Wystąpienia istotnych rozbieżności w efektach działań Spółki względem przyjętych
założeń, celem ochrony pozostałych w Spółce środków finansowych.

6. W umowie z Pomysłodawcą ARR „ARLEG” S.A. może zobowiązać Pomysłodawcę do
okresowego zakazu sprzedaży posiadanych przez niego udziałów (Lock-up) oraz
stosować prawo pociągnięcia (Drag along).
7. Środki
uzyskane z wyjścia
kapitałowego ARR „ARLEG”
S.A.
przeznaczy
na kontynuowanie działań związanych z inicjowaniem działalności innowacyjnej, zgodnie
z zasadami Działania 3.1 POIG.
8. W przypadku notowania spółki na Giełdzie, ARR „ARLEG” S.A. może wyjść z inwestycji
poprzez sprzedaż swoich akcji w ofercie publicznej.
§ 9 Obowiązki informacyjne spółek
1. Wszystkie spółki, powstałe w wyniku inwestycji kapitałowych ARR „ARLEG” S.A.,
o których mowa w niniejszym Regulaminie, zobowiązane będą do przekazywania
kwartalnych sprawozdań. Sprawozdania będą składane w siedzibie ARR „ARLEG” S.A.
w ciągu 30 dni od zakończenia okresu sprawozdawczego.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
a) Informację o przychodach, kosztach i wyniku finansowym sporządzoną
w wariancie porównawczym,
b) bilans
i
część
opisową
zawierającą
informację
o
zaciągniętych
i przewidywanych zobowiązaniach oraz analizę sytuacji finansowej na dzień
sprawozdawczy.
3. Spółka o której mowa w ust. 1, zobowiązana będzie do informowania ARR „ARLEG”
S.A., o wszelkich zagrożeniach i nieprawidłowościach mających wpływ na realizację
umowy inwestycyjnej.
4. ARR „ARLEG” S.A. jako Wspólnik zastrzega sobie prawo do informowania opinii
publicznej o sukcesach nowoutworzonych spółek oraz promocji ich działalności w
ramach prowadzonych działań informacyjnych i promocyjnych.

§ 10 Postanowienia końcowe
1. We wszystkich sprawach nie uregulowanych
podejmować będzie Zarząd ARR „ARLEG” S.A. .

niniejszym

Regulaminem

decyzje
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2. Pomysłodawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia odszkodowawcze związane
z treścią decyzji ARR „ARLEG” S.A., w szczególności decyzji o zakwalifikowaniu, bądź
nie, Innowacyjnego Pomysłu do etapu preinkubacji oraz decyzji o udzieleniu lub nie
udzieleniu wsparcia w postaci wejścia kapitałowego.
3. ARR „ARLEG” S.A. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu, unieważnienia
naboru, odwołania naboru.
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