WSPARCIE FINANSOWE DLA START-UPÓW
Wejścia Kapitałowe MARR SA
Założenia:
I.

MARR SA oferuje wsparcie finansowe dla interesujących i innowacyjnych pomysłów biznesowych w
postaci wejścia kapitałowego do nowotworzonych spółek. Przedsięwzięcia proceduje Departament
Zarządzania Projektami i Programami, Dział Rozwoju Startupów.

II.

Środki finansowe na wejście kapitałowe MARR SA pochodzą z funduszu „Inwestycje Kapitałowe”.

III.

Podstawowym warunkiem decyzji MARR SA o utworzeniu nowej spółki (z o.o.) i jej dofinansowaniu
w postaci wejścia kapitałowego jest rynkowa opłacalność finansowa przedsięwzięcia.

IV.

Udziałowcami w nowej spółce zostają: MARR SA oraz Projektodawca/y, którym może być osoba
fizyczna lub osoba prawna, przy czym udziały MARR SA nie przekraczają 50% kapitału zakładowego
spółki.

V.

Wnoszony wkład na kapitał zakładowy MARR SA ma charakter gotówkowy („wejście kapitałowe”),
natomiast wkład Projektodawcy może być w formie gotówkowej lub aportu (wkład niepieniężny).

VI.

Przed zawiązaniem spółki obowiązkowo przeprowadzana jest wycena aportu wnoszonego przez
Projektodawcę. Koszty wyceny aportu ponoszą po połowie MARR SA i Projektodawca.

VII.

Maksymalna wysokość wkładu MARR SA na kapitał zakładowy wynosi 200 000 EURO (dopuszczalna
pomoc de minimis). Wejście kapitałowe MARR SA jest transzowane.
Procedura wejścia kapitałowego MARR SA:

I.

Kontakt wstępny: Departament Zarządzania Projektami i Programami, Dział Rozwoju Startupów:
anna.sowa-jadczyk@marr.pl, tel. 12 617 66 87; lilianna.piwowarska-solarz@marr.pl, tel. 12 617 66 72,
romana.toft@marr.pl, tel. 12 617 99 66.

II.

Podpisanie Umowy NDA przez Projektodawcę i MARR SA (jeśli jest procedowana).

III. Projektodawca przekazuje wypełnione wzory dokumentów: BP, Część Finansowa BP.
IV. „Pitch Deck 1” – robocze zaprezentowanie pomysłu na biznes – zapada decyzja co do dalszego
procedowania Biznes Planu.
V.

Analiza BP: doprecyzowanie, uzupełnianie, korekta: Dział Rozwoju Startupów we współpracy z
Projektodawcą. Powstaje wersja ostateczna BP i wewnętrzna opinia Działu o przedsięwzięciu.

VI. Skierowanie BP wraz z opinią na Komitet Inwestycyjny (KI) MARR SA (wewnętrzny organ oceniający BP
i podejmujący decyzję co do przyjęcia przedsięwzięcia do dalszego procedowania).
VII. Posiedzenie KI: odbywa się panel dyskusyjny, na który zapraszany jest Projektodawca w celu
prezentacji swojego przedsięwzięcia („Pitch Deck 2”).
VIII. Decyzja KI o wejściu kapitałowym MARR SA do nowej spółki bądź odrzuceniu projektu.
IX. W przypadku decyzji o wejściu kapitałowym MARR SA:
a. Umowa Inwestycyjna (UI) – negocjowana jest umowa określająca m.in. warunki utworzenia i
działania spółki, wejścia i wyjścia kapitałowego; dokumenty dotyczące spółki stanowią załączniki
do UI. Wyceniany jest aport stanowiący pokrycie udziałów projektodawcy;
b. Powstanie nowej spółki – zakładana jest nowa spółka z o.o. zgodnie z procedurami KSH.
X.

Wyjście MARR SA ze spółki: po upływie okresu inwestycyjnego określonego w UI.

