Zasady procesu inwestycyjnego
„Aip Seed Capital”

§ 1. Organizator
1. Organizatorem procesu inwestycyjnego jest Fundacja Akademickie Inkubatory
Przedsiębiorczości z siedzibą: 00-672 Warszawa, ul. Piękna 68, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000199402, posiadającą NIP 524-24-95-143, zwana dalej "AIP";
2. Dane kontaktowe Organizatora procesu inwestycyjnego:
e-mail: kontakt@aipseed.com
adres: Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa

§ 2. Cele
1. Celem procesu inwestycyjnego jest:
a) wyszukanie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów biznesowych, które mają
potencjał ekspansji międzynarodowej i dynamicznego wzrostu, umożliwiającego
uzyskanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji (przekraczającej przynajmniej
kilkukrotnie wartość zainwestowanego kapitału).
b) zawiązanie spółek prawa handlowego, której wspólnikami będą pomysłodawcy
projektu oraz AIP.
§ 3. Wykluczenia
1. Do procesu inwestycyjnego nie mogą być zgłaszane projekty:
a) osób powiązanych/ spokrewnionych / zatrudnionych / współpracujących w ramach
umów cywilno-prawnych z AIP w okresie 3 lat licząc od momentu zgłoszenia udziału w
procesie inwestycyjnym (oświadczenie o stopniu powiązania lub pokrewieństwa będzie
stanowić załącznik nr 1).
2. Zgłaszane projekty nie mogą być sprzeczne z prawem obwiązującym na terenie RP
3. Pomysłodawcy nie mają pełnych praw do własności intelektualnej, która jest
wykorzystywana w ramach zgłaszanego przez nich projektów. Projekt, o którym mowa w
zdaniu poprzednim nie może zostać uznany za plagiat gotowych rozwiązań.

§ 4. Warunki formalne
1. Pomysłodawcy są obywatelami RP i muszą posiadać pełną zdolność do czynności
prawnych.
2. Pomysłodawcy zgłoszą projekt do 14.04.2019 r. AIP zastrzega sobie możliwość
wydłużenia terminu,

o którym mowa w zdaniu poprzednim o 30 kolejnych dni.

Harmonogram procesu inwestycyjnego oraz ewentualne zmiany będą zamieszczane na
witrynie internetowej: www.aipseed.com.
3. Pomysłodawcy akceptują fakt objęcia od 10% do 30% udziałów w spółce zawiązanej w
ramach procesu inwestycyjnego przez AIP w zamian za wniesiony kapitał.
4. Pomysłodawcy akceptują zapisy umowy inwestycyjnej (załącznik nr 2).
§ 5. Kryteria wyboru
1. Zgłaszane projekty będą oceniane pod względem: ekonomicznym, technologicznym,
kadrowym oraz prawnym.
2. Zgłoszony projekt musi rozwiązywać konkretny problem dot. przedsiębiorczości i
zaspakajać określoną potrzebę na rynku lub określić przewagą nad istniejącymi
rozwiązaniami.
Projekt musi określać: model biznesowy, wskazać sposób jego realizacji oraz oszacować
potencjał rynku na którym będzie realizowany, bariery wejścia na rynek, metody ochrony
swojej wiedzy przez pomysłodawców, zespół go realizujący (doświadczenie,
kompetencje, wykształcenie, dotychczasowe sukcesy, portfolio), poziom ryzyka
(identyfikacja oraz rozwiązywanie głównych przeszkód i zagrożeń, którymi należy
zarządzać w trakcie realizacji projektu)
3. Ocena projektu będzie dokonywana przez AIP na podstawie opinii zewnętrznych
ekspertów, którzy mają doświadczenie w tworzeniu międzynarodowego biznesu oraz
finansowaniu spółek na wczesnym etapie rozwoju (reprezentujących fundusze typu
Venture Capital, które mogą w przyszłości być potencjalnym uczestnikiem kolejnych rund
inwestycyjnych).
4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do akceptacji wysokiej jakości projektów, nawet
jeśli nie wszystkie kryteria zostaną spełnione.

Deklaracja braku powiązań
Deklaracja Beneficjenta/Partnera

Imię:
Nazwisko:
Beneficjent:

Akademickie

Inkubatory

Przedsiębiorczości

(AIP)

Niniejszym oświadczam, że:
Nie zachodzą żadne okoliczności mogące budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze
podmiotu ubiegającego się o wejście kapitałowe, a pomysłodawca:
•

nie brał udziału w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie w ramach którego udzielanie jest
wsparcie,

•

nie jest i w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie był związany
stosunkiem pracy z AIP,

•

nie świadczy i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia
dokonywał żadnych czynności na podstawie stosunków cywilnoprawnych dla AIP,

•

nie jest i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie był
członkiem organów zarządzających i nadzorczych AIP,

•

nie jest i w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie był
wspólnikiem, udziałowcem lub akcjonariuszem AIP,

•

nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia i/lub związania z tytułu
przysposobienia, opieki, kurateli z pracownikami AIP.

……………………………………..
(podpis beneficjenta – AIP)

………………………………………
(podpis pomysłodawcy)

Umowa Inwestycyjna
zawarta w dniu [■] w [■] pomiędzy

Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (00 –
672 Warszawa),ul. Piękna 68, (adres korespondencyjny Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4,
Poziom 1, 03-901 Warszawa), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000199402 reprezentowaną
przez … zwaną dalej "AIP",

a

Panem/Panią [■], zamieszkałym w [■], przy ulicy [■] legitymującym się dowodem osobistym
o numerze [■], PESEL [■], , działającym przy tej czynności osobiście zwanym dalej
”Beneficjentem”
zwanymi łącznie
„Stronami”, a osobno
„Stroną”

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach realizacji projektu „AIP ..............” w ramach ..............
(dalej: Projekt);
1.2 Poniższe terminy w niniejszej Umowie mają następujące znaczenie:

Pozostali Wspólnicy oznacza, łącznie i każdego z osobna, wspólników Spółki, innych niż
AIP, zarówno obecnych, jak i przyszłych;
Preinkubacja oznacza techniczne i organizacyjne formy pomocy zmierzające do
uruchomienia działalności gospodarczej beneficjenta
ostatecznego, polegające w szczególności na identyfikacji
innowacyjnych rozwiązań i sprawdzeniu ich potencjału
rynkowego przez przeprowadzenie badania innowacyjnego
rozwiązania, analizę rynku innowacyjnego rozwiązania oraz
opracowanie biznesplanu;
Projekt Inwestycyjny
przedmiotem

oznacza projekt inwestycyjny pod nazwą „NAZWA”, który był

Preinkubacji;
Spółka

oznacza spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie powołana w

związku z realizacją Projektu oraz powstanie w wyniku
działań o których mowa w pkt 2.2. (v);
Wejście Kapitałowe

oznacza dokonywanie przez AIP inwestycji w spółkę powstałą w wyniku

Preinkubacji poprzez nabywanie lub obejmowanie udziałów w Spółce przez AIP na zasadach
określonych w Umowie Inwestycyjnej;
PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości utworzona zgodnie z ustawą z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2.
2.1

OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA STRON
Oświadczenia i zapewnienia AIP

AIP oświadcza, że:
a)

b)

c)

d)

2.2

a)

b)

c)

d)

a)

jest uprawniona do zawarcia Umowy oraz że osoby podpisujące Umowę w imieniu AIP są
umocowane do podejmowania wiążących zobowiązań w imieniu AIP w zakresie zawarcia i
wykonania Umowy;
podpisanie i wykonanie Umowy przez AIP nie będzie stanowiło naruszenia żadnej umowy, ani
żadnego innego zobowiązania, którego AIP jest stroną, ani nie naruszy żadnej decyzji
administracyjnej, wyroku, orzeczenia czy postanowienia, którym AIP jest związana;
Umowa została podpisana przez AIP oraz zatwierdzona przez właściwe organy AIP, stanowi
zgodne z prawem, ważne i wiążące zobowiązanie AIP podlegające wykonaniu przez AIP;
środki finansowe niezbędne tytułem wkładu do Spółce w wysokościach i terminach
określonych w Umowie będą pochodzić od PARP, ze środków własnych AIP lub ze środków
osób trzecich.
Oświadczenia i zapewnienia
Beneficjenta Beneficjent
oświadcza i zapewnia, że:
jest uprawniony do zawarcia Umowy oraz do podejmowania wiążących zobowiązań w zakresie
zawarcia i wykonania Umowy;
podpisanie i wykonanie Umowy przez Beneficjenta nie będzie stanowiło naruszenia żadnej
umowy ani żadnego innego zobowiązania, którego Beneficjent jest stroną, ani nie naruszy
żadnej decyzji administracyjnej, wyroku, orzeczenia czy postanowienia, którym Beneficjent jest
związana/y;
jest uprawniony do rozporządzania wkładem niepieniężnym w postaci [■], w tym do wniesienia
tego wkładu do Spółki, wkład ten jest wolny od obciążeń oraz praw i roszczeń osób trzecich,
ma wartość [■] PLN (słownie: [■]) oraz posiada zdolność aportową;
przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że AIP nie odpowiada za brak środków finansowych
na pokrycie wkładu AIP niezbędnych do Wejścia Kapitałowego AIP w Spółkę leżący po stronie
PARP;
2.3. Strony akceptują warunki realizacji Projektu w ramach którego została zawarta umowy,
które zostały opisane na stronie internetowej PARP (http://poig.parp.gov.pl/), a w
szczególności, że:
AIP może otrzymać dofinansowanie na Wejście Kapitałowe pod warunkiem zakończenia
prawidłowego rozliczenia preinkubacji zgodnie z zasadami warunkami określonymi w umowie
o dofinansowanie Projektu zawartej przez AIP z PARP;

b)

3.

warunkiem koniecznym do przyznania dofinansowania na Wejście Kapitałowe po okresie
Preinkubacji jest zidentyfikowanie przez AIP oraz PARP znaczących szans na komercyjny sukces
powstającego przedsiębiorstwa, którego działalność jest oparta na innowacyjnym pomyśle i
prawdopodobieństwo osiągnięcia zysku przez Spółkę;
WARUNKI, TRYB I ZASADY WEJŚCIA KAPITAŁOWEGO

Przedmiotem niniejszej umowy jest określenie zasad udziału Beneficjenta w Projekcie, w
szczególności poprzez dopełnienie wszelkich czynności niezbędnych dla założenia spółki
prawa handlowego na zasadach i w trybie określonym niniejszą umową.
3.1 Zawiązanie i funkcjonowanie Spółki.
3.1.1 Każda ze Stron zobowiązuje się zawiązać Spółkę w formie spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością, po spełnieniu warunków ustawowych w terminie do 120 (stu
dwudziestu) dni roboczych od dnia złożenia przez AIP oświadczenia o podjęciu decyzji o
dokonaniu Wejścia Kapitałowego w Spółkę, przy czym AIP przysługuje prawo skrócenia lub
wydłużenia tego terminu. Każdorazowo AIP powiadomi Beneficjenta o zmianie terminu
zawiązania Spółki, nie później jednakże niż na 30 (trzydzieści) dni przed datą faktycznego
zawiązania Spółki.
3.1.2 Beneficjent oświadcza iż akceptuje fakt, że zarówno zawiązanie spółki jak i dokonanie
Wejścia Kapitałowego (w tym przeznaczenie jakichkolwiek środków finansowych na objęcie
udziałów w spółce) jest uzależnione od uzyskania zgody PARP na dokonanie Wejścia
Kapitałowego. W przypadku gdy PARP uzależni zgodę od dokonania określonych zmian w
umowie spółki lub w warunkach wejścia kapitałowego, Strony podejmą negocjacje w dobrej
wierze aby doprowadzić do zawiązania spółki zgodnej z wytycznymi PARP.
3.1.3 Beneficjent zobowiązuje się spowodować, że wskazany przez niego członek pierwszego
składu Zarządu Spółki: Spółki Każda ze Stron zobowiązuje się spowodować, że każdy z
członków Zarządu Spółki zaproponowanych przez tę Stronę:
a)

b)

w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wpłacenia przez AIP środków na pokrycie wkładu do Spółki,
nie później jednak niż niż 6 miesięcy od daty zawiązania Umowy Spółki) złoży we właściwym
sądzie rejestrowym kompletny i zgodny z wymogami prawa wniosek o zarejestrowanie spółki
prawa handlowego, której umowa będzie zgodna z treścią umowy spółki „NAZWA” załącznika
nr 1 (dalej: Umowa Spółki) oraz której skład zarządu będzie odpowiadał wpisanemu w treści
załącznika nr 1;
dopełni pozostałych niezbędnych czynności, w tym uzupełni braki, usunie wady wniosku lub
dokumentów, oraz uzyska niezbędne oświadczenia woli lub zapewni dopełnienie czynności
pochodzących od osób trzecich.
3.1.4 W przypadku powołania osoby wspólnika Beneficjenta do zarządu spółki zobowiązania
o których mowa w pkt. 3.1.3 stają się zobowiązaniami Beneficjenta do osobistego działania
jako członka zarządu Spółki.
3.1.5 Członka pierwszego składu Zarządu wskazuje Beneficjent. Beneficjent wskazuje członka
pierwszego składu Zarządu w umowie Spółki. Jeżeli w Umowie Spółki nie został wskazany
wskazany skład pierwszego zarządu Spółki , Wspólnicy zobowiązują się w terminie najpóźniej
do 14 dnia od daty pokrycia kapitału zakładowego Spółki (nie później jednak niż 6 miesięcy od
daty zawiązania Umowy Spółki), podjąć uchwałę o powołaniu do pierwszego składu zarządu

osobę wskazaną przez Beneficjenta. Niniejszym Beneficjent wskazuje jako członka pierwszego
składu zarządu Pana/i [■] jednocześnie oświadczając iż osoba ta może pełnić powierzoną jej
funkcję zgodnie ze stawianymi przez prawo wymogami. W każdym czasie do dnia zawarcia
Umowy Spółki, Beneficjent jest uprawniony do dokonania zmiany osoby mającej wejść do
pierwszego składu zarządu, poprzez doręczenie AIP oświadczenia wskazującego na cofnięcie
wskazania dotychczasowe kandydata do pierwszego składu zarządu, oznaczenie osoby
wstępującej w miejsce dotychczasowego kandydata, lub informację że osoba nowowskazana
wstępuje do pierwszego składu zarządu obok dotychczasowego kandydata. Oświadczenie
wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3.1.6 AIP zastrzega sobie prawo do wiążącego Beneficjenta wskazania iż do zawarcia Umowy
Spółki przystąpi podmiot trzeci (Koinwestor). Łączny udział AIP oraz Koinwestora w Spółce nie
może przekroczyć 50% łącznej liczby udziałów utworzonych w Spółce. AIP zapewni
Koinwestor przystąpi do Spółki na następujących warunkach:
a)
b)

4.
4.1

udziały obejmowane przez Koinwestora zostaną objęte wyłącznie za wkład pieniężny
Prawa przysługujące Koinwestorowi w Spółce nie mogą być mniej korzystne dla Koinwestora
niż prawa przysługujące AIP, chyba że AIP zgodzi się na przyznanie Koinwestorowi praw o mniej
korzystnym charakterze.
3.1.6 Strony zobowiązują się współpracować, jako wspólnicy Spółki, w interesie Spółki, w
szczególności – tam, gdzie interes Spółki tego wymaga – głosować za podjęciem stosownych
uchwał.
WYJŚCIE KAPITAŁOWE AIP
Czas trwania Wejścia Kapitałowego

4.1.1. Strony określają, że czas trwania Wejścia Kapitałowego AIP będzie wynosił do 10
(dziesięć) lat liczonych od dnia zawiązania Spółki, przy czym AIP zastrzega sobie prawo do
swobodnego podjęcia decyzji o Wyjściu z Inwestycji przed upływem tego okresu, w każdym
czasie i z jakichkolwiek przyczyn, bez konieczności podawania uzasadnienia.
4.1.2. Decyzja o terminie, sposobie i warunkach wyjścia kapitałowego ze Spółki może być
podjęta przez AIP w każdym czasie (nie później jednak niż przed upływem 10 lat od
zawiązania Spółki) i nie jest uzależniona od zgody pozostałych Wspólników Spółki.
4.1.3. Szczegółowe procedury umożliwiające zbycie udziałów, lub umorzenie udziałów
należących do AIP, zawarte zostały w Umowie Spółki.
4.2

Sposoby wyjścia AIP

4.3.1 W przypadku podjęcia decyzji przez AIP o wyjściu ze Spółki, wyjście to może
nastąpić w szczególności poprzez: a) zbycie udziałów przez AIP,
b)
c)

umorzenie udziałów AIP w Spółce.
likwidacja spółki.
4.3.2 Strony przyjmują do wiadomości, że celem AIP jest osiągnięcie możliwie jak
największego zwrotu z zaangażowanych środków finansowych w Spółkę.
4.3.3 Środki pozyskane po Wyjściu z Inwestycji AIP przeznaczy na dalsze inicjowanie
działalności innowacyjnej, poprzez dokonywanie kolejnych wejść kapitałowych.

4.3.4 Strony ustalają, że w przypadku podziału majątku Spółki przy jej likwidacji, kwoty
pozostałe do podziału między Wspólników wypłacone zostaną w pierwszej kolejności AIP aż
do całkowitego pokrycia równowartości kwoty wkładu wniesionego przez AIP, natomiast
pozostałe kwoty (jeżeli takie zostaną po dokonaniu wypłat na rzecz AIP w sposób wskazany
powyżej) podzielone zostaną pomiędzy Wspólników w stosunku do posiadanych przez nich
udziałów.
5. Odpowiedzialność Stron z tytułu naruszenia zobowiązań umowy.
5.1

Naruszenie zobowiązań

Niezależnie od innych uprawnień AIP oraz Beneficjenta przewidzianych prawem lub Umową,
w przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Beneficjenta lub AIP
zobowiązań wynikających z Umowy, tj:
a)

jeżeli okaże się, ze którekolwiek z oświadczeń Beneficjenta lub AIP jest niezgodne z prawdą,
nieaktualne lub niekompletne Strona dopuszczająca się naruszenia będzie zobowiązana do
zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości
50.000,- PLN (pięćdziesiąt tysięcy) za każdy przypadek naruszenia;

b)

w przypadku naruszenia przez Beneficjenta lub AIP art. 3 Umowy: Strona dopuszczająca się
naruszenia będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary umownej w wysokości
50.000,- PLN (pięćdziesiąt tysięcy) za każdy przypadek naruszenia;
w przypadku naruszenia przez Beneficjenta lub AIP innych postanowień Umowy: Strona
dopuszczająca się naruszenia będzie zobowiązana do zapłaty na rzecz drugiej Strony kary
umownej w wysokości 50.000,- PLN (pięćdziesiąt tysięcy) za każdy przypadek naruszenia.

c)

5.2

Odszkodowanie w części przekraczającej wysokość poniesionych kosztów

W sytuacji, gdy wysokość poniesionej przez AIP lub Beneficjenta szkody, będącej wynikiem
niewykonania, bądź nienależytego wykonania przez drugą Stronę zobowiązania wynikającego
z Umowy, przekracza wysokość zastrzeżonej kary umownej, Strona, która poniosła szkodę,
ma prawo domagać się zapłaty odszkodowania w części przekraczającej wysokość kary.
6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Sąd i prawo właściwe Wszelkie spory lub roszczenia wynikłe pomiędzy Stronami w
związku z treścią i/lub wykonaniem niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd
powszechny właściwy dla siedziby AIP.
6.2

Całość porozumienia pomiędzy Stronami

Niniejsza Umowa wraz załącznikami stanowi całość porozumienia pomiędzy Stronami w
zakresie realizacji Projektu
Inwestycyjnego i zastępuje wcześniejsze uzgodnienia Stron w tym zakresie.
6.3

Powiadomienia

6.3.1 Wszelkie zawiadomienia, żądania, zgody, oświadczenia czy też inne informacje
przekazywane którejkolwiek ze Stron niniejszej Umowy przez drugą Stronę w zakresie
wykonywania niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, przy czym zostaną uznane za
otrzymane i doręczone w chwili ich otrzymania przez Stronę w przypadku doręczenia
osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

6.3.2 Zawiadomienia te kierowane będą na następujące adresy: Dla AIP: ul. Piękna 68 II p.,
00-672 Warszawa (adres korespondencyjny Al. Ks. Poniatowskiego 1, Klatka K4, Poziom 1, 03901 Warszawa) Dla Beneficjenta: ul. [■], [kod] [■]
6.3.3 Każda ze Stron, poprzez pisemne zawiadomienie pozostałych Stron zgodnie z
niniejszym artykułem może zmienić adres lub osoby, do których zawiadomienia lub ich kopie
powinny być kierowane. Strona uprawniona do uzyskania zawiadomienia, wymaganego na
mocy niniejszej Umowy, może zwolnić na piśmie inną Stronę z wykonania zobowiązania w
tym przedmiocie.
6.4

Zmiany Umowy

Wszelkie zmiany lub modyfikacje Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności. Strony ustalają, że w przypadku, gdy jakakolwiek część Umowy zostanie uznana
za nieważną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Umowy pozostanie w mocy.
W przypadku postanowień uznanych za nieważne, bezskuteczne lub niewykonalne, Strony
podejmą negocjacje w dobrej wierze w celu zastąpienia takich postanowień, o ile to możliwe,
postanowieniami alternatywnymi, które będą ważne, skuteczne i wykonalne oraz będą
odzwierciedlać pierwotne intencje Stron.
6.5

Cesja

Przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy przez Beneficjenta wymaga
uzyskania pisemnej zgody AIP. Na przeniesienie praw lub obowiązków wynikających z Umowy
przez AIP Beneficjent wyraża zgodę.
6.6

Pomoc de minimis

Kwota przeznaczona na przeprowadzenie Wejścia Kapitałowego stanowi pomoc de minimis
w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w
sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z
28.12.2006), i nie może przekroczyć łącznie z inną pomocą de minimis kwoty 200 000 EUR
(dwustu tysięcy euro).
6.7

Egzemplarze Umowy

Niniejsza Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) egzemplarzach, po 1 (jednym)
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

W imieniu AIP

……………………………………………….

Załącznik 1: Projekt umowy spółki

W imieniu Beneficjenta

………………………………………………...

