Seminarium dla inwestorów
7 grudnia 2011 r.
Polska Fundacja Przedsiębiorczości,
ul. Monte Cassino 32, 70-466 Szczecin, Sala Montreal (1 piętro)
Program
9.00 – 9.30 Rejestracja – kawa

9.30 – 9.45 Korzyści ze współpracy z Siecią Aniołów Biznesu
AMBER
Tomasz Łasecki, Menedżer ds. Projektów Inwestycyjnych
Polska Fundacja Przedsiębiorczości
Zakres:

cele i zasady działania Sieci Aniołów Biznesu AMBER
warunki i korzyści ze współpracy dla inwestorów

9.45 – 11.15 Zainwestowałem w małą firmę - kluczowe czynniki
sukcesu z punktu widzenia inwestora
Krzysztof Gawrysiak, Prywatny inwestor Anioł Biznesu
Zakres:

wyszukiwanie propozycji inwestycyjnych i ich ocena,
negocjowanie warunków
czynniki sukcesu

11.15 – 11.30 Poczęstunek

11.30 – 13.00 Aspekty prawne procesu inwestycyjnego
Krzysztof Kozik, Radca Prawny
Kancelaria CSW Więckowska i Partnerzy
Zakres:

umowa

inwestycyjna,

umowa

spółki,

term

sheet,

umowa o wyłączności w negocjacjach, klauzule zabezpieczające
inwestora

Sylwetki prelegentów
Krzysztof Gawrysiak – Prywatny inwestor, anioł biznesu
Od lat 90tych związany z rynkiem kapitałowym i innowacyjnymi projektami
technologicznymi.
W
latach
1996
-1997
zakłada
jeden
z pierwszych w Polsce komercyjnych dostarczycieli usług internetowych – firmę
Supermedia. W latach 1997-1998 zakłada prężne wydawnictwo specjalizujące się z
tematyce IT, którego sztandarowymi miesięcznikami stają się pisma Reset i www –
okrzyknięte najpopularniejszymi miesięcznikami w swojej kategorii. Właściciel i twórca
firmy Interactive Media – świadczącej zaawansowane sługi IT. W latach 2001 – 2004
doradza w wielu transakcjach M&A dla polskich i zagranicznych klientów – m. in dla niemieckiej grupy
Metro czy brytyjskiej Piklington. Doradza jako ekspert Komisji Europejskiej polskiemu Rządowi w
kwestiach związanych innowacyjnością i rozwojem. Współpracuje przy szeregu innowacyjnych
projektów dla klientów z sektora mobile m.in dla TMobile czy Polkomtel. Jest ekspertem fundacji
Mobile Open Society through Wireless Technology utworzonej przez TMobile i PTC. W latach 2004 –
2008 pracuje w korporacjach na Wyspach Brytyjskich zajmując się m. in. wprowadzaniem systemu
SAP jak i projektami informatycznymi wspierającymi działania działów marketingu i sprzedaży.
Doradza w kwestiach inżynierii finansowej przy inwestycjach brytyjskiej spółki AMP. Aktywnie działa w
ramach Lewiatan Business Angels oraz innych sieciach aniołów biznesu jako anioł biznesu. W ramach
LBA zrealizował transakcje kapitałowe jak inwestycja w firmę Polidea Sp. z o.o. z siedziba w
Warszawie, Berlinie i San Jose US. Inwestuje w spółki technologiczne m. in telekomunikacja
IFDynamics czy chemiczne PLab Sp. z o.o.

Krzysztof Kozik - Radca Prawny w Kancelarii CSW Więckowska i
Partnerzy w Poznaniu
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu, odbył aplikacją radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w
Poznaniu. Praktykował w kancelarii prawnej Coleman & Associates w Los Angeles oraz
w Irlandzkim Biurze Europejskim w Brukseli. Z Kancelarią związany od 2007 roku,
zajmuje się doradztwem w zakresie zagadnień dotyczących nieruchomości (m.in.
reprezentacją przedsiębiorców w sprawach dotyczących podwyżek opłat z tytułu
użytkowania wieczystego) a także sprawami związanymi z restrukturyzacją przedsiębiorstw (tworzenie
i optymalizowanie grup kapitałowych). Uczestniczy w procesach obsługi emisji akcji, w tym spółek
publicznych, sporządzaniem części prawnej prospektów emisyjnych i dokumentów informacyjnych.
Prowadzi wykłady dla przedsiębiorców, z zakresu tworzenia optymalnych form prawnych dla
prowadzonych przedsięwzięć, a także z zakresu pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.

Tomasz Łasecki - Menedżer ds. Projektów Inwestycyjnych w
Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości
Od 7 lat zaangażowany we współpracę z autorami projektów innowacyjnych, w tym z
sektora nauki i B+R, a także doradztwo dla mikro, małych i średnich firm.
Współtworzył jedną z pierwszych w Polsce Strategii Rozwoju Innowacyjności w woj.
zachodniopomorskim. Zarządza operacyjnie Siecią Aniołów Biznesu AMBER, uczestniczy
w pozyskiwaniu i przygotowaniu zespołów/firm innowacyjnych do kontaktu z
inwestorami. Zarządza również relacjami z inwestorami w Sieci. Ponadto Członek Zespołu
Inwestycyjnego Funduszu Kapitału Zalążkowego Pomeranus SEED. Absolwent Uniwersytetu
Szczecińskiego z zakresu Zarządzania i Marketingu, a także Wyceny Przedsiębiorstw oraz Efektywności
Inwestycji. Jest akredytowanym przez PARP konsultantem Krajowej Sieci Innowacji związanej z
transferem technologii.

