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1. 8 ważnych pytań na drodze do spin-off/spin-out.
1.1.

Co to jest spin-off/spin-out.

Najczęściej przytaczana definicja spółki typu spin-off/spin-out zawarta jest w Uszczegółowieniu
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013. Zgodnie z tym dokumentem:
Spin-off to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika
instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta
bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii,
zwykle zależne w pewien sposób (organizacyjnie, formalno-prawnie, finansowo itp.) od organizacji
macierzystej (np. uczelni).
Spin-out to nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika
instytucji naukowej lub badawczej (osoba ze stopniem naukowym co najmniej doktora) albo studenta
bądź absolwenta uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii,
zwykle niezależne pod względem organizacyjnym od jednostki macierzystej (np. uczelni) oraz
posiadające niezależne źródła finansowania.
Pierwszy wniosek, jaki można wyciągnąć z przytoczonych definicji to taki, że założycielem spółki typu
spin-off/spin-out jest student, absolwent lub pracownik naukowy. Nie każda jednak firma założona
przez studenta, absolwenta lub pracownika naukowego będzie miała status firmy spin-off/spin-out.
Musi być bowiem spełniony drugi warunek – przedsiębiorstwo powinno bazować na własności
intelektualnej, która powstała w ścisłym związku z nauką lub pracą założyciela firmy w szkole wyższej
lub w jednostce naukowej. W konsekwencji, działalność spin-off/spin-out ma najczęściej charakter
innowacyjny, gdyż jej głównym celem jest wdrożenie w praktyce gospodarczej efektów prac
badawczo-rozwojowych prowadzonych na uczelni (lub innej jednostce naukowej).
W literaturze można znaleźć również podejście, w ramach którego to spin-off jest niezależny, a spinout to firma powiązana z uczelnią. Kwestie definicyjne są jednak mniej ważne – ważniejszy jest
bowiem fakt rozróżnienia tych spółek wg kryterium pozostawania w związku z jednostką macierzystą
(uczelnią, jednostką badawczo-rozwojową), gdyż zależność taka może generować dla obu stron
istotne korzyści o charakterze komplementarnym – uczelnia może bowiem silniej akcentować te
obszary w swojej działalności badawczej, które są spójne z obszarem działalności spółki spin,
zwiększając w ten sposób szanse na wdrożenie tych prac w praktyce gospodarczej. Z drugiej strony,
spółka spin ma dostęp do wyników prac badawczo-rozwojowych, których samodzielnie nie mogłaby
przeprowadzić ze względu na swój ograniczony potencjał.
W Polsce powstało do tej pory bardzo niewiele spółek, w których formalne powiązanie pomiędzy
spółką i uczelnią byłoby silne, polegające np. na objęciu udziałów przez uczelnię lub podmiot od niej
zależny. Ustawa o szkolnictwie wyższym pozwala, a wręcz zachęca do komercjalizacji wiedzy za
pośrednictwem spółek typu spin, niemniej większość uczelni w tym obszarze pozostaje bierna.
Istniejące przepisy prawa pozwalają uczelniom, poprzez tzw. spółki celowe, obejmować udziały w
spółkach typu spin, których celem jest komercjalizacja wiedzy powstającej na uczelni. Cały proces
wzbudza jednak bardzo wiele kontrowersji zarówno po stronie władz uczelni jak i pracowników
naukowych gdyż w praktyce wiążę się z koniecznością oddania uczelni sporej części udziałów w
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firmie. Liczba udziałów, która należy się uczelni powinna wynikać najczęściej z uczelnianego
regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej. W praktyce, większość uczelni dzieli
korzyści wynikające z praw własności intelektualnej po równo – 50% przypada pracownikom
naukowym, a 50% uczelni. Podział ten wynika z faktu, że pracownicy naukowi pracują na uczelni
najczęściej w oparciu o stosunek pracy, z którego otrzymują wynagrodzenie i wykorzystują potencjał
uczelni, aby prowadzić prace badawczo-rozwojowe. Dlatego własność intelektualna powstająca w
wyniku ich pracy powinna w dużym stopniu należeć również do uczelni. Warto wspomnieć, że
sytuacja uczelnianych pracowników naukowych jest znacznie korzystniejsza niż tych zatrudnionych w
jednostkach badawczo-rozwojowych, które najczęściej zachowują dla siebie 100% korzyści
wynikających z własności intelektualnej powstałej w wyniku pracy swoich pracowników.
Poruszony wyżej problem podziału udziałów w spółce, w której udziałowcem jest uczelnia, lub jej
spółka celowa, wynika z kwestii podziału praw własności intelektualnej, które są przedmiotem
komercjalizacji przez spółkę spin-off/spin-out. W tym kontekście, należy podkreślić, że co do zasady,
całość praw własności intelektualnej wynikających z pracy magisterskiej czy doktorskiej należą do ich
twórców. Wyjątki od tej reguły mogą być wprowadzane oddzielnymi umowami, w przypadku gdy
student lub doktorant prowadzi badania będące elementem szerszego projektu badawczego, w
ramach którego należy stosować szczegółowe przepisy dotyczące podziału praw własności
intelektualnej.
Tak jak wcześniej zostało zasygnalizowane, uczelnie bardzo powoli wdrażają mechanizmy
komercjalizacji wiedzy poprzez spółki spin-off/spin-out i stosunkowo niechętnie angażują się jako
udziałowcy w tych spółkach. Dlatego częściej stosowanym rozwiązaniem komercjalizowania wiedzy,
do której prawa własności ma również uczelnia, jest umowa licencji. Twórcy (studenci, absolwenci
lub pracownicy naukowi) lub bezpośrednio założona przez nich firma podpisują umowę licencji na
korzystanie z tej części praw własności intelektualnej, które przynależą do uczelni. W ten sposób,
uczelnia nie angażuje się bezpośrednio w tworzenie spółki spin-off/spin-out, niemniej nie ogranicza
swobody komercjalizacji tej wiedzy jej twórcom. W przypadku sukcesu przedsięwzięcia trzeba liczyć
się jednak z koniecznością dokonywania opłat licencyjnych na rzecz uczelni z tytułu korzystania z
licencjonowanych praw własności intelektualnej.
Ostatnim, nie mniej ważnym wyróżnikiem spółek spin-off/spin-out jest fakt współudziału w nich
inwestorów wnoszących kapitał niezbędny do uruchomienia działalności. Przedmiotem bowiem
działalności spółek jest wdrażanie innowacji. Oznacza to, że firma potrzebuje kapitału – zarówno na
inwestycje jak i na pokrycie kosztów operacyjnych do momentu osiągnięcia progu rentowności.
Innowacyjne rozwiązania charakteryzują się tym, że moment zrównania przychodów z kosztami
następuje później niż w przypadku rozpoczynania działalności o niskim poziomie innowacyjności.
Wynika to często z dłuższego procesu uruchamiania działalności (np. oczekiwanie na dostawę
nowoczesnych maszyn i urządzeń), konieczności dokonania testów produktu/usług i niezbędnych
badań certyfikacyjnych, dłuższego okresu akceptowania przez klientów nowego produktu czy usługi,
czy też wyższych kosztów uruchamiania tego typu działalności. W konsekwencji, potrzebny jest
kapitał, którym założyciele firmy nie dysponują, a który może być dostarczony przez zewnętrznych
inwestorów w zamian za udziały w firmie.
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1.2.

Co to są prawa własności intelektualnej komercjalizowane przez
spin-off/spin-out?

Najczęściej prawa własności intelektualnej, często zwane również dobrami intelektualnymi, dzielimy
na dwa rodzaje:




prawa własności przemysłowej, m.in. wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki
towarowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych, chronione na podstawie
ustawy Prawo własności przemysłowej,
utwory, w tym programy komputerowe, chronione na podstawie ustawy Prawo autorskie.

W celu uzyskania praw własności przemysłowej należy podjąć konkretne kroki w urzędzie
patentowym i zgłosić/zarejestrować tę własność do ochrony. Ochrona utworów nie wymaga podjęcia
tego typu kroków – wynika ona wprost z ustawy Prawo autorskie.
Wynalazek to nowe rozwiązanie o charakterze technicznym, posiadające poziom wynalazczy i
nadające się do przemysłowego stosowania. Wynalazek ma poziom wynalazczy, jeśli nie wynika dla
znawcy, w sposób oczywisty z aktualnego stanu techniki. Wynalazkami są m.in. sposoby produkcji,
receptury, konstrukcje i wiele innych.
Wzór użytkowy to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu,
budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci.
Wzór przemysłowy to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części,
nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał oraz
ornamentację. Przykładem wzoru przemysłowego może być nowa kolekcja bielizny, zastawy
stołowej, mebli itd.
Znak towarowy to oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się do
odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów drugiego. Na znak towarowy
może składać się zarówno nazwa firmy jak i jej logo.
Na stronie internetowej www.ipu.uprp.gov.pl Urząd Patentowy RP udostępnia elektroniczne wersję
swoich biuletynów, w których publikowane są informacje m.in. na temat patentów na wynalazki,
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych. Lektura biuletynu pozwala
bardzo szybko zrozumieć istotę poszczególnych rodzajów praw własności intelektualnej chronionej w
oparciu o ustawę Prawo własności przemysłowej.
Bardzo często definicję własności intelektualnej rozszerza się na tzw. know-how, czyli wiedzę
chronioną przez utajnienie. Twórca świadomie rezygnuje z ochrony prawnej. Powodów takiej decyzji
jest wiele. Po pierwsze, zapewnienie ochrony prawnej a następnie egzekucja tych praw przed sądami
wiąże się z dużymi kosztami. Po drugie, zapewnienie ochrony dla własności intelektualnej oznacza
konieczność jej ujawnienia i opublikowania w biuletynach urzędów patentowych. Zdarza się często,
że nieuczciwi przedsiębiorcy wprowadzając stosunkowo nieistotną zmianę do ujawnionej własności
intelektualnej, starają się obejść tę ochronę, twierdząc, że ich zmiany skutkują powstaniem
kompletnie nowej własności intelektualnej, do której mają już prawa. W konsekwencji, pierwotnemu
twórcy pozostaje droga sądowa w celu udowodnienia swoich racji. Najbardziej znanymi przykładami
własności intelektualnej chronionej tajemnicą są receptura Coca-Coli oraz receptura panierki
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kurczaka KFC – twórcy tej własności intelektualnej woleli zachować ją w tajemnicy niż ujawnić w
zamian za uzyskanie ochrony prawnej.

1.3.

Mam własność intelektualną ale nie mam kapitału na wdrożenie.

Na sukces firmy składa się szereg czynników, które często są pochodną zasobów posiadanych przez
firmę. Do tradycyjnych zasobów każdej firmy należy majątek trwały w postaci maszyn, urządzeń,
nieruchomości, a także majątek obrotowy, w tym w szczególności środki pieniężne. Ale tego typu
aktywa, o charakterze materialnym, nie są wystarczające, aby osiągnąć długoterminowy sukces.
Coraz więcej firm dostrzega, że kluczową rolę odgrywają aktywa niematerialne, które mogą
przejawiać się w bardzo wielu formach. Najczęściej, jako przykład aktywów niematerialnych,
wymienia się markę firmy – budowana przez lata, pozwala utrzymać lojalnych klientów i znacząco
zmniejszyć koszty pozyskiwania nowych klientów. W praktyce jest znacznie więcej form
występowania aktywów niematerialnych. Może to być wiedza i doświadczenie zgromadzone przez
pracowników, ich motywacja, a nawet pozytywny wizerunek firmy, jaki budują zadowoleni ze swojej
pracy pracownicy. Aktywem niematerialnym są również prawa własności intelektualnej w postaci
wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych czy nawet znaków towarowych, a także
know-how, czyli wiedza chroniona tajemnicą.
Wraz z rozwojem gospodarki opartej na wiedzy, rola aktywów niematerialnych rośnie i to one
decydują o uzyskaniu przez firmę trwałej przewagi rynkowej. Dlatego właściciele takich aktywów, w
tym przede wszystkim praw własności intelektualnej stają się atrakcyjnymi partnerami dla
inwestorów oraz już istniejących przedsiębiorców, poszukujących interesujących nisz rynkowych, w
których mogliby zainwestować.
W ten sposób dochodzimy do aspektu, który jest największą siłą napędową powstawania spółek spinoff/spin-out, czyli komplementarności zasobów posiadanych przez podmioty tworzące tego typu
spółki.
Inwestorzy i przedsiębiorcy posiadają zasoby materialne w postaci środków pieniężnych, majątku
trwałego oraz majątku obrotowego, a także zasoby niematerialne w postaci już wykreowanej marki,
potencjału organizacyjnego, kanałów dystrybucji, zasobów ludzkich itd.
Natomiast studenci, absolwenci i pracownicy naukowi posiadają zasoby niematerialne przede
wszystkim w postaci własności intelektualnej. Po ich stronie bardzo ważnym zasobem wnoszonym do
nowej spółki może być również duża motywacja i chęć do poświęcenia się dla nowo tworzonej firmy,
posiadana wiedza czy też uzupełniające się kompetencje poszczególnych członków zespołu, jeśli
pomysł na biznes zgłaszany jest wspólnie przez kilku studentów, absolwentów lub pracowników
naukowych.
Dlatego nie należy załamywać rąk i nie czekać, aż wygramy milion na loterii lub odziedziczmy wielki
spadek, tylko poszukać inwestorów, którzy zdecydują się zainwestować w nasz pomysł biznesowy. W
zamian, będziemy musieli oddać inwestorom sporą część udziałów w firmie, ale jak mówi przysłowie
– lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu. Lepiej mieć 30% udziałów w firmie, która ma kapitał na
rozwój i pozytywne perspektywy niż 100% w niewdrożonym pomyśle na fantastyczny biznes.
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Rysunek 1 Udziałowcy firmy typu spin-off.

Spółka celowa Uczelni
wnosi część praw własności
intelektualnej należących do
Uczelni

Własności niematerialne i
prawne

Podział udziałów wynikający
z wniesienia praw własności
intelektualnej oraz gotówki

Twórcy (pracownicy
naukowi) wnoszą część praw
własności intelektualnej
należących do Twórców

SPIN-OFF

Jaki poziom udziałów zachęci
Zasoby materialne (kapitał,
inwestora do wniesienia kapitału?
majątek trwały, majątek
obrotowy)
Inwestorzy indywidualni, aniołowie biznesu,
fundusze seed capital (w tym te, uruchomione w
ramach Działania 3.1. PO IG), przedsiębiorcy
wnoszą gotówkę i/lub zasoby materialne.
Źródło: opracowanie własne

1.4.

Gdzie szukać inwestorów i jak przekonać ich do zainwestowania w
pomysł?

W ramach funduszy europejskich, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości dofinansowała
fundusze kapitału zalążkowego, inwestujące do 200 tys. euro w nowe, innowacyjne przedsięwzięcia.
Krajowy Fundusz Kapitałowy dofinansował fundusze venture, inwestujące do 1,5 mln euro na etapie
startu lub ekspansji innowacyjnych firm. Wsparcie uzyskały również sieci aniołów biznesu. Dlatego
można stanowczo stwierdzić, że to nie brak kapitału jest dzisiaj barierą rozwoju innowacyjnych
przedsięwzięć. Oczywiście, inwestorzy ci nie zaangażują się w każdy proponowany im biznes –
musimy włożyć sporo wysiłku aby maksymalnie dobrze zaprezentować swój pomysł, a sam pomysł
musi dawać szansę osiągnięcia satysfakcjonującej stopy zwrotu.
Warto więc stworzyć dobry zespół, wykazać ogromną motywację i gotowość do poświęcenia w
zamian za przyszłe dywidendy i wzrost wartości posiadanych udziałów. Jeśli ktoś skończył
informatykę i chce wejść na rynek z oprogramowaniem do zarządzania inteligentnym domem, to
powinien znaleźć wspólnika z wydziału budownictwa, gdyż z pewnością osoba taka wniesie spory
wkład w rozwój takiego produktu. Przydałby się również ktoś po szkole ekonomicznej, kto zajmie się
finansami i marketingiem firmy. I z takim zespołem zacznijmy szukać pieniędzy. Inwestor, który
zobaczy, że pomysł przyjął konkretne kształty w postaci dokumentacji technicznej i konkretnego
biznes planu, a zespół złożony jest z osób posiadających komplementarne umiejętności, bardziej
przychylnie popatrzy na naszą propozycję. W ten sposób, poniesiony wysiłek znajdzie
odzwierciedlenie w liczbie udziałów wynegocjowanych z inwestorem. Pamiętajmy, że poszukiwania
inwestora to w pewnym stopniu konkurs piękności, w którym musimy się dobrze sprzedać.
Własność intelektualna podlegająca komercjalizacji poprzez spin-off/spin-out może powstać w
ramach pracy magisterskiej, doktorskiej lub po prostu w ramach swojej działalności naukowej –
6

zarówno na uczelni lub poza nią. Najważniejsze, aby przybrała ona jak najbardziej konkretny i
wymierny kształt np. w postaci prototypu, dokumentacji technicznej, wersji beta portalu
internetowego, receptury i sposobu wytwarzania jakiegoś związku chemicznego. Rzeczoznawca
wyceni tę własność na konkretną wartość pieniężną, a jej twórcy będą mogli wnieść ją do spółki
obejmując udziały odpowiadające wnoszonemu wkładowi.

1.5.

Jak wyceniana jest własność intelektualna wnoszona do spółki?

Tobie, jako pomysłodawcy nowej firmy i właścicielowi własności intelektualnej stanowiącej podstawę
jej rozwoju, zależeć będzie na tym, aby własność ta wyceniona była jak najwyżej. Im ta wycena będzie
wyższa, tym więcej udziałów obejmiesz w nowej firmie.
Najprościej rzecz ujmując, inwestor zapyta ile może zarobić i przy jakim ryzyku. Im więcej można
zarobić na Twoim pomyśle, tym większa wartość tego pomysłu, ale będzie ona pomniejszana o
wszelkie ryzyko związane z ewentualną porażką. Jeśli prace przygotowawcze do założenia firmy będą
bardzo zaawansowane, łatwiej będzie przewidzieć ewentualny sukces lub porażkę. Przykładowo,
planując uruchomienie serwisu internetowego będziesz dysponować już wersją beta tego serwisu
albo planując uruchomienie produkcji jakiegoś urządzenia, będziesz dysponować już dokumentacją
techniczną i prototypem tego urządzenia. Podobnie zasoby ludzkie niezbędne do rozwoju firmy – jeśli
przedstawisz inwestorowi zespół ludzi posiadających niezbędne kwalifikacje i doświadczenie, ryzyko
niepowodzenia będzie mniejsze, a w konsekwencji wycena pomysłu wyższa.
Podsumowując, im mniejsze ryzyko związane z planowanym przedsięwzięciem oraz im większe
przyszłe zyski będzie generować to przedsięwzięcie, tym wyższą wycenę uzyska Twój pomysł
biznesowy, a Ty jako pomysłodawca biznesu uzyskasz większą liczbę udziałów w spółce zakładanej z
inwestorem.

1.6.

Jakie są zalety finansowania o charakterze udziałowym?

Finansowanie zewnętrzne możemy podzielić na następujące rodzaje:







Dotacje, których niestety jest coraz mniej, i które obarczone są szeregiem obowiązków dla
Beneficjenta.
Wsparcie rodziny, znajomych, które nawet jeśli nie ma charakteru darowizny ani pożyczki, to
jego zaletą jest fakt, że nawet jeśli nie oddamy długu na czas, to prawdopodobieństwo wizyty
komornika jest stosunkowo małe.
Pożyczki i kredyty bankowe, które mają tę wadę, że trzeba je bezwzględnie oddać, często ze
sporą nawiązką w postaci odsetek, tym większych im bardziej ich potrzebowaliśmy.
Leasing, który jest nieco bezpieczniejszy niż pożyczka czy kredyt, ale można go otrzymać
wyłącznie na zakup środków trwałych.
Finansowanie o charakterze udziałowym, którego największą wadą jest fakt, że wiąże się z
koniecznością oddania części udziałów w firmie, niemniej jego zalety są ogromne i warto
poświęcić mu trochę miejsca w tej publikacji.

Jest co najmniej kilka zalet korzystania z finansowania o charakterze udziałowym. Skupmy się na
czterech najważniejszych.
Pierwszą zaletą finansowania o charakterze udziałowym jest fakt, że inwestor, finansując Twój
pomysł biznesowy, bierze również odpowiedzialność finansową za ewentualną porażkę, która
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przecież może przytrafić się każdemu. Jako udziałowiec, inwestor może stracić zainwestowane środki,
w odróżnieniu od kredytu bankowego, który trzeba spłacić nawet jeśli nasza firma okazała się klapą.
Co więcej, kredyt trzeba bardzo często spłacić jeśli przedsięwzięcie prowadzone jest formie spółki
kapitałowej, a jej wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem za zobowiązania swojej spółki. Dzieje
się tak, ponieważ banki żądają zabezpieczeń spłaty kredytu również od podmiotów innych niż spółka i
bardzo często to właśnie wspólnicy decydują się poręczyć kredyt spółce lub wykorzystać swój
majątek osobisty jako formę zabezpieczenia kredytu zaciąganego przez spółkę.
Fakt, że inwestor bierze odpowiedzialność finansową inwestując swoje pieniądze, skutkuje drugą
bardzo ważną zaletą. Bardziej niż firma leasingowa, fundusz pożyczkowy, bank, czy nawet rodzina,
która również może adeptowi biznesu pożyczyć środki finansowe na rozwój firmy – inwestor,
interesuje się postępami w rozwoju firmy. A jeśli firma natrafi na problemy – chętniej zaangażuje się
w pomoc, mając w pamięci, że zainwestował w niej swój kapitał.
Trzecią, równie ważną zaletą jest fakt, że realizując przedsięwzięcie wspólnie z bardziej
doświadczonym inwestorem możemy korzystać z jego wiedzy, doświadczenia czy nawet kontaktów
biznesowych. Uwzględniając fakt, że większość studentów, absolwentów czy pracowników
naukowych rozpoczynających swoją przygodę z biznesem, nie ma zbyt dużego doświadczenia w
prowadzeniu firmy, zaleta ta okazuje się bardzo pomocna.
Czwarta z tutaj omawianych zalet dotyczy elastyczności w wydatkowaniu kapitału pochodzącego od
inwestora. Kapitał pochodzący od inwestora prywatnego czy funduszu kapitału zalążkowego
wydatkujemy zgodnie z wcześniej opracowanym biznes planem, ale możemy go wydać na to, co
pozwoli najefektywniej osiągnąć cel – zatrudnienie pracowników, zakup surowców, inwestycje w
środki trwałe. Nie ma również problemów z dokonaniem ewentualnych zmian w stosunku do
wcześniej zaplanowanych wydatków - inwestorzy oczekują jedynie uzasadnienia, dlaczego właśnie te,
a nie inne wydatki powinny być poniesione na etapie rozwoju firmy. Kapitał pochodzący z kredytu czy
dotacji jest znacznie mniej elastyczny – jeśli dostaliśmy kredyt hipoteczny, to niestety nie możemy
wydać go na zakup surowców. A dotacje z reguły przeznaczone są na zakup środków trwałych i tylko
w nielicznych programach można uzyskać wsparcie na zatrudnienie pracowników czy zakup
surowców.

1.7.

Od czego zacząć?

Zacząć najlepiej już teraz. W pierwszym kroku spróbuj maksymalnie wykorzystać możliwości jakie
oferowane są w ramach doradztwa przewidzianego w projekcie „Kreatywny przedsiębiorca”.
Z doradcą warto się spotkać nawet, jeśli Twój pomysł na biznes nie jest jeszcze doprecyzowany i nie
jesteś pewien, czy rola przedsiębiorcy jest odpowiednia dla Ciebie. Rozmowa z konsultantem pozwoli
Ci wybrać właściwą ścieżkę rozwoju Twojej kariery zawodowej.
Więcej dowiesz się odwiedzając http://www.kreatywnyprzedsiebiorca.vizja.pl/platforma
Za pośrednictwem tej platformy możesz zgłosić zapotrzebowanie na doradztwo i umówić się z
doradcą, wcześniej zapoznając się z jego/jej profilem zawodowym.
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2. Przykłady firm typu spin-off/spin-out
2.1.

Read-Gene1

Geneza powstania spółki
Read-Gene S.A. to biotechnologiczna spółka założona w sierpniu 2005 r. przez pracowników,
kierowanego przez prof. Jana Lubińskiego, Międzynarodowego Centrum Nowotworów Dziedzicznych
Pomorskiej Akademii Medycznej (PAM).
Na początku działalności Read-Gene podpisała umowę z PAM, określającą sposób podziału
przychodów z tytułu komercjalizacji własności intelektualnej powstałej w PAM, w której udział
Akademii został określony na poziomie 20% przychodów. Zakres umowy licencji obejmuje:
testy genetyczne dotyczące najczęściej występujących nowotworów: piersi, jajnika, prostaty,
żołądka, jelita grubego,
prewencyjne metody leczenia raka piersi,
bazy danych i próbek DNA oraz metodologie porównywania i wykorzystywania tych danych,
próby kliniczne na pacjentach z nowotworami ze zidentyfikowanym profilem genetycznym
związanym ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na nowotwór, np. badania działania
leków u pacjentów z mutacją BRCA1.
„Cały proces ustalenia relacji pomiędzy READ-GENE i Uczelnią trwał 2-3 lata. To był wspólny wysiłek
Rektora PAM, naszych przyjaciół z kręgów biznesowych i naszego zespołu. Najpierw powstała
odpowiednia umowa z Akademią Medyczną i na tej bazie powstała firma. Choć był to proces
długotrwały jesteśmy zadowoleni, że udało się nam stworzyć takie przedsięwzięcie” mówił prof. Jan
Lubiński w wywiadzie udzielonym portalowi Inwestycje Alternatywne.2
Przedmiot działalności
Celem spółki Read Gene jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej
rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych. Głównymi, komplementarnymi wobec siebie
segmentami działalności spółki są chemoprewencja, badania kliniczne oraz testy genetyczne. Obecnie
firma ma największy na świecie rejestr pacjentów z mutacjami genu BRCA1 (charakterystycznego dla
zmian odpowiedzialnych za raka piersi i jajników).
Pod koniec roku 2008 r. spółka uruchomiła serwis internetowy prowadzący sprzedaż testów
genetycznych, za pośrednictwem których możliwe jest określenie predyspozycji genetycznych do
wykształcenia się m.in. chorób nowotworowych.
Podstawowym segmentem działalności firmy jest chemoprewencja, polegająca na wykorzystaniu
naturalnych lub syntetycznych substancji w celu zahamowania, odwrócenia lub opóźnienia procesu

1

Na podstawie http://www.newconnect.info/spolka/read_gene_spolka_akcyjna-RDG/o_spolce oraz www.read-gene.com

2

Cyt. za Martyna Majewska, dr Tomasz Królikowski „Read Gene S.A. - przykład współpracy biznesu oraz Pomorskiej
Akademii Medycznej” http://pi.gov.pl/parp/chapter_86196.asp?soid=6AD5FA7F47B84D2B8282C8711CAD14B5
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zachorowania na raka. Badania kliniczne polegają na sprawdzeniu, czy potencjalny lek, preparat lub
technologia medyczna jest skuteczna, bezpieczna i czy spełnia swoje podstawowe cele.
Własność intelektualna spółki
Swoją działalność w zakresie testów DNA oraz preparatów chemoprewencyjnych spółka opiera na
rozwiązaniach chronionych patentami. Obecnie Read Gene jest właścicielem 15 patentów,3 zarówno
krajowych jak i zagranicznych, obejmujących obszar Europy oraz USA. W ciągu pierwszych lat
działalności spółka wydała kilkaset tysięcy złotych w związku z prowadzonymi procedurami
patentowymi.
Do chwili obecnej spółka złożyła ponad 50 wniosków patentowych dotyczących odkryć w dziedzinie
genetyki nowotworów, jak i odkryć w obszarze chemoprewencji. Wpływami z licencji dzielą się
zaangażowani w projekty członkowie zespołów badawczych. Twórcy koncepcji, badacze, specjaliści
opracowujący dane medyczne dostają 8 proc. od sprzedanego produktu czy usługi - proporcjonalnie
do wkładu.4 – „Dzięki temu na konto niektórych uczonych wpada nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych
rocznie. To spore wzmocnienie ich domowych budżetów” – podkreśla prezes Read-Gene.5
Fundusze na rozwój
Spółka korzysta z dwóch, wzajemnie uzupełniających się źródeł finansowania zewnętrznego. W
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, firma uzyskała dofinansowanie w
wysokości 4,65 mln zł na 60% kosztów utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Genetycznych
Badań Nowotworów Złośliwych. W związku z tym, konieczne było zapewnienie wkładu własnego, w
wysokości pozostałych 40% kosztów inwestycji. W tym celu, spółka wyemitowała 1 493 713 akcji o
jednostkowej wartości nominalnej 0,05 zł. Inwestorzy zdecydowali się objąć te akcje przy cenie 2,70
zł, co oznacza, że wskaźnik cena 1 akcji do jej wartości nominalnej wynosi aż 54. Wartość tego
wskaźnika jest swego rodzaju miernikiem, jak inwestorzy postrzegają przyszłość spółki. W tym
przypadku, przyszłość ta, rysuje się bardzo pozytywnie. Przykład Read-Gene pokazuje, w jaki sposób
zrealizować efektywny i opłacalny montaż finansowy dla firmy. Z pewnością bowiem, pozyskanie
dotacji przez spółkę było zachętą dla inwestorów do kupienia akcji, gdyż w ten sposób, stawali się
akcjonariuszami w spółce, która równolegle podpisała umowę dofinansowania – dotacja zwiększyła
opłacalność przedsięwzięcia w oczach inwestorów oraz przekonała ich, że również zewnętrzne
instytucje, w tym wypadku Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wierzą w sukces firmy. W
zamian za 12,67% akcji firmy, pozyskano kapitał o wartości 4,03 mln zł. Aktualną strukturę
akcjonariatu przedstawia poniższy wykres.

3 www.read-gene.com, (stan na dzień 30.11.2012)
4
Mirosław Konkel „Naukowiec i przedsiębiorca” w: Puls Biznesu (21.09.2011)
5
Cyt za j.w.
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Rysunek 2 Struktura akcjonariuszy Read Gene S.A.

7,16%

19,84%

67,06%
5,94%

GEN-PAT-MED Sp z o.o.

Adamed Sp. z o.o.

Jan Lubiński

Pozostali akcjonariusze

Źródło: opracowanie własne na podstawie www.read-gene.com

Kamienie milowe rozwoju firmy
Rok 2005:
•Założenie przez pracowników Centrum Nowotworów Dziedzicznych Pomorskiej Akademii
Medycznej (PAM), kierowanego przez prof. Jana Lubińskiego Międzynarodowego, spółki Read
Gene S.A.
Rok 2008:
•Uruchomienie serwisu internetowego
prowadzącego sprzedaż testów sprzedaż testów
genetycznych, dzięki którym możliwe jest określenie predyspozycji genetycznych do wykształcenia
się m.in. chorób nowotworowych.
•Przeprowadzenie oferty prywatnej w wyniku której spółka uzyskała ponad 4 mln złotych od 57
inwestorów.
Rok 2009:
•Debiut na New Connect, przy czym większościowy pakiet akcji pozostał w rękach naukowców.
Kapitał pozyskany z debiutu został w dużej mierze przeznaczony na budowę siedziby wraz z
ośrodkiem badawczo-rozwojowym w Dobrej pod Szczecinem.
•Utworzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Innowacyjna Onkologia.
Rok 2010
•Rozpoczęcie budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Genetycznych Badań Nowotworów
Złośliwych Read-Gene w Grzepnicy, na którą to inwestycję Read Gene uzyskała dofinansowanie z
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości 4,65 mln zł, co stanowiło 60%
wartości projektu.
Rok 2011:
•Otwarcie Centrum Badawczo-Rozwojowego Genetycznych Badań Nowotworów Złośliwych ReadGene w Grzepnicy.
®
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2.2.

Stem Cells Spin6

Geneza powstania spółki
Spółka Stem Cells Spin S.A. została założona w roku 2009 przez naukowców z Akademii Medycznej we
Wrocławiu, przy zaangażowaniu uczelni - właściciela innowacyjnego rozwiązania, na bazie którego
oparta jest działalność firmy. Laboratoria spółki znajdują się na terenie Wrocławskiego Parku
Technologicznego.
Celem Spółki jest komercjalizacja odkryć związanych z posiadanym wynalazkiem dotyczącym
wyprowadzania, hodowli i zastosowania komórek macierzystych pochodzących z poroża jelenia o
symbolu MIC-1, przełomowego odkrycia, którego dokonał dr hab. Marek Cegielski, lekarz weterynarii
z Akademii Medycznej, wraz z kolegami z uczelni prof. nadzw. dr hab. Markiem Bochnią,
dr.Wojciechem Dziewiszkiem i dr hab. Ireneuszem Całkosińskim.
Stem Cells Spin S.A. opracowała i wdrożyła unikalne na skalę światową metody hodowli komórek
macierzystych MIC-1 oraz produkcji na ich bazie naturalnych (nie modyfikowanych chemicznie ani
genetycznie) substancji biologicznych o niezwykłym potencjale regeneracyjnym tkanek organizmów
ludzkich i zwierzęcych. Przeprowadzone badania wykazały możliwość zastosowania ich w medycynie
ludzkiej i weterynaryjnej oraz dermokosmetyce. Wśród najważniejszych prac realizowanych przez
Spółkę są programy badawcze nad innowacyjnymi lekami biologicznymi.
Przedmiot działalności spółki
Produkty oferowane przez Stem Cells Spin opracowane zostały na bazie komórek macierzystych MIC1 wykazujących wiele zastosowań - zwłaszcza w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej oraz
dermokosmetyce.
Strategia komercjalizacji wynalazków będących w posiadaniu Stem Cells Spin zakłada dwa horyzonty
czasowe:
krótszy – dermokosmetyki, suplementy diety, surowce biologiczne,
dłuższy – produkty lecznicze.
Dermokosmetyka
W zakresie dermokosmetyki spółka wprowadziła na rynek innowacyjną markę biodermokosmetyczną
Revitacell, wykorzystującą niespotykane dotąd właściwości komórek macierzystych MIC-1. Spółka
bierze pod uwagę również sprzedaż substancji kosmetycznej (surowca kosmetycznego).
Medycyna
W obszarze zastosowań medycyny ludzkiej i weterynaryjnej Spółka prowadzi kilka zdefiniowanych
programów badawczych, w ramach których rozwijane są projekty innowacyjnych leków biologicznych
oraz substancji biotechnologicznych (półproduktów) znajdujących się na różnych etapach
przygotowawczych przed badaniami przedklinicznymi. Najważniejsze z nich to:
substancja biotechnologiczna w formie surowca (półproduktu),
lek na regenerację ścięgien,
6

Na podstawie www.stemcellsspin.com
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lek na trudno gojące się rany,
lek na regenerację rogówki oka,
lek na regenerację kości,
lek na regenerację chrząstek powierzchni stawowych,
lek na regenerację tkanek nerwowych,
lek na regenerację tkanek mięśniowych,
preparat na stymulację porostu włosów.
Suplementacja diety
W zakresie suplementów diety realizowany jest projekt mający na celu poszerzenie portfolio
produktowego Spółki o suplementy diety, pozwalające wejść do perspektywicznej branży Novel
Food.
Własność intelektualna spółki
Badania właściwości komórek pochodzących z poroża jeleni są prowadzone w laboratoriach na całym
świecie. Ale tylko wrocławskim naukowcom udało się najpierw udowodnić, że w porożach tych
zwierząt znajdują się komórki macierzyste, a później prowadzić ich hodowlę w warunkach
laboratoryjnych.
Własność intelektualna Stem Cells Spin S.A. jest wyrażana przez know-how oraz wynalazki dotyczące
linii komórek macierzystych o symbolu MIC-1, chronione zgłoszeniami patentowymi i patentami.
Obecnie firma jest właścicielem 8 patentów uzyskanych w procedurach krajowych i
międzynarodowych, a także dokonała 4 zgłoszeń patentowych.
Fundusze na rozwój
Spółka pozyskała fundusz inwestycyjny BIO-MED Investors S.A., który wnosząc kapitał niezbędny do
rozwoju objął 24,17% udziałów. Dodatkowo, emitując 476 500 akcji o wartości nominalnej 0,1 zł,
pozyskała 2 859 000 zł. Cena emisyjna akcji osiągnęła poziom 6 zł, co oznacza, że wskaźnik cena akcji
do jej wartości nominalnej wyniósł 60. Można więc powiedzieć, że inwestorzy bardzo optymistycznie
patrzą w przyszłość i spodziewają się szybkiego rozwoju firmy. W dużym stopniu wskaźnik ten jest
odzwierciedleniem wartości praw własności intelektualnej, którymi dysponuje firma oraz
kompetencji zespołu zaangażowanego w ich komercjalizację.
W ramach Działania 3.3.2. POIG, spółka otrzymała również dofinansowanie na pokrycie części
kosztów usług doradczych zmierzające do pozyskania inwestorów.
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Rysunek 3 Struktura akcjonariuszy Stem Cells Spin S.A.

6,93%

13,15%

24,17%

5,20%
6,22%
16,84%

6,22%
21,28%

BIO-MED Investors S.A.

Marek Cegielski

Janisław Muszyński

Marek Bochnia

Wojciech Dziewiszek

BCD-M sp. z o.o.

Tadeusz Dykiel

Pozostali

Źródło: Opracowanie własne na podstawie www.stemcellsspin.com.pl

Kamienie milowe w rozwoju firmy
Lata: 2003-2005:
• Wrocławscy naukowcy prowadzą na Akademii Medycznej badania nad komórkami
macierzystymi, biorącymi udział w regeneracji pęcherzyków płucnych. Poszukiwania
komórek, które biorą udział w procesach regeneracyjnych przy zapaleniu płuc, wzbudziły
zainteresowanie tematem komórek macierzystych i ich właściwościami. Dla dr Marka
Cegielskiego natchnieniem okazał się artykuł o niesamowitych właściwościach regeneracyjnych
poroża jeleni szlachetnych.

Lata: 2005-2006:

•Dr Marek Cegielski wspólnie z dr Ireneuszem Całkosińskim podczas corocznej pielęgnacji jeleni w
zoo pobrali do badań dwa małe wycinki poroża.
•Pierwszy wielki sukces udało się osiągnąć dwa miesiące później. Zespół naukowców pracujący w
laboratoriach Akademii Medycznej we Wrocławiu wyprowadził pierwszą stabilną linię
komórkową, nazwaną MIC-1, na cześć twórców, gdzie „M” to Marek, „I” to Ireneusz, „C” to
Cegielski i Całkosiński, a „1” to hołd złożony dr Elżbiecie Gębarowskiej – jedynej kobiecie w
zespole.

Lata: 2007 - 2009

•Naukowcom udaje się uzyskać pierwszy patent. Przez cały czas trwają badania nad tożsamością
komórek,
ich
właściwościami
i
możliwościami
zastosowania
w
medycynie
regeneracyjnej, weterynarii i kosmetologii.
•Rejestracja spółki z o.o. w 2009 roku i wniesienie aportem przez Akademię Medyczną we
Wrocławiu własności intelektualnej, której uczelnia była właścicielem.
•Nawiązanie współpracy z Janisławem Muszyńskim, byłym wojewodą wrocławskim, obecnie
biznesmenem.

Rok 2010:
•Spółka przenosi swoje laboratoria do Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Rok 2011:
•Stem Cells Spin z o.o. przekształca się w spółkę akcyjną, a następnie debiutuje na rynku
NewConnect. To pozwala na pozyskanie środków na dalszą działalność, czyli na badania i prace
nad opracowaniem linii pierwszych produktów wykorzystujących potencjał wyjątkowego odkrycia.

Rok 2012:
•Rozpoczęcie sprzedaży biodermokosmetyków
weterynaryjnych pod marką Velvetyna.

pod

markę

Revitalcell

oraz

produktów

®
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2.3.

RTS7

Geneza powstania spółki
RTS to szczecińska firma działająca od roku 1994, której przedmiotem działalności było prowadzenie
prac badawczo-rozwojowych w sektorze telekomunikacyjnym w zakresie projektowania i rozwoju
oprogramowania dla systemów telekomunikacyjnych.
Firmę założył profesor Wydziału Elektrycznego Politechniki Szczecińskiej8, dr hab. inż. Sławek Daca,
którego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zastosowania mikroprocesorów w
systemach zagnieżdżonych.
Przedmiot działalności
Przedmiot działania firmy skupiony był wokół tworzenia oprogramowana dla branży
telekomunikacyjnej, która jest jednym z szerszych obszarów w dziedzinie tworzenia
oprogramowania. Działalność firmy odnosiła się do tworzenia oprogramowania w zakresie tzw.
oprogramowania zagnieżdżonego ściśle związanego ze sprzętem, jak i oprogramowania w zakresie
zarządzania systemami telekomunikacyjnymi.
Źródła przewagi konkurencyjnej firmy wynikały początkowo z know-how, doświadczenia i kontaktów
z przemysłem założyciela firmy, a także z kwalifikacji pierwszych współpracowników, pracowników i
absolwentów Politechniki Szczecińskiej. W miarę rozwoju firmy główne źródło przewagi
konkurencyjnej tkwiło w systematycznie powiększającym się know-how firmy, jak również w dostępie
do wysokiej jakości, atrakcyjnych kosztowo pracowników, przeważnie studentów i absolwentów
Politechniki Szczecińskiej.
Geneza powstania
Geneza powstania firmy jest ściśle związana z pobytem naukowym jej założyciela w ośrodkach
badawczo-rozwojowych w Austrii i w Niemczech. Kilkuletni pobyt zaowocował nawiązaniem
kontaktów z tamtejszymi firmami przemysłowymi i samodzielną realizacją niewielkich zleceń.
Bezpośrednim impulsem do założenia firmy była propozycja współpracy ze strony niemieckiej firmy
Siemens, a dokładniej jej oddziału w Greifswaldzie, leżącym w odległości ok. 140 km od Szczecina.
Oddział ten specjalizował się w tworzeniu oprogramowania dla systemów telekomunikacyjnych.
Sławek Daca założył początkowo jednoosobową działalność gospodarczą i wykonywał zlecenia
samodzielnie.
W niedługim czasie zatrudnił swoich kilku najbliższych kolegów, pracowników i absolwentów
Politechniki Szczecińskiej. Osoby te posiadały wysokie kompetencje w dziedzinie programowania oraz
telekomunikacji, które pozwalały im pracować na tym samym poziomie merytorycznym co
pracownicy firmy Siemens. Jak podkreśla Sławek Daca, kwalifikacje tych osób były decydujące dla
późniejszego rozwoju firmy.

7

Na podstawie: Damian Dec, Firmy typu spin-off i spin-out, Uniwersytet Szczeciński, 2011

8

Aktualnie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
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W 2000 roku działalność osoby fizycznej została przekształcona w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością, której jedynym udziałowcem był jej założyciel. W 2000 r. zatrudnienie wynosiło
ok. 30 pracowników.
Ścieżka rozwoju
W trakcie prowadzenia działalności następowały niewielkie zmiany w strukturze udziałowców
polegające na tym, iż okresowo udziałowcami spółki byli jej pracownicy, jednakże założyciel firmy
zawsze dysponował minimum 80% udziałów.
W miarę rozwoju firmy, zwiększania skali działalności, tworzenia nowych miejsc pracy, właściciel
firmy skłaniał się ku koncepcji współpracy z partnerem strategicznym (inwestorem branżowym) i
poprzez swoje kontakty w Niemczech nawiązał współpracę z fińską firmą TietoEnator (obecnie Tieto).
W tym okresie firma ta wychodziła poza rynek skandynawski, przejmując wiele firm z branży
informatycznej, działających na rynkach niemieckim, austriackim, brytyjskim, łotewskim itd.
Decyzja o sprzedaży RTS firmie o większym potencjale wynikała z faktu, iż w branży
telekomunikacyjnej nie ma miejsca dla małych firm, które nawet rozwijając się bardzo dynamicznie,
nie mają szans, aby oferować swoje własne produkty i sprzedawać je bezpośrednio końcowym
odbiorcom. Małe firmy telekomunikacyjne tworzące oprogramowanie są najczęściej tylko
dostawcami usług dla dużych korporacji, gdyż na rynku telekomunikacyjnym dominują wielkie
koncerny i to one narzucają standardy. Długofalowo firmy o takim potencjale jak RTS są narażone na
kryzysy, zwłaszcza kiedy ich przychody pochodzą w dużej mierze od jednego klienta. Obawy Sławka
Dacy się potwierdziły, gdyż kilka lat temu Siemens zdecydował się wyjść z branży telekomunikacyjnej.
W 2006 r. 51% udziałów firmy zostało wykupionych przez firmę Tieto, która na jej bazie utworzyła
ośrodek usług badawczo-rozwojowych w Szczecinie. Sławek Daca pozostał dyrektorem zarządzającym
polskiej części firmy Tieto.
Tieto to duża, międzynarodowa firma, zatrudniająca ok. 17 tys. pracowników w ponad 30 krajach.
Głównym przedmiotem działalności firmy Tieto jest budowa i rozwój zaawansowanych systemów
informatycznych. Tieto posiada również 3 oddziały w Polsce: w Warszawie, we Wrocławiu i w
Szczecinie, tworząc łącznie 1000 miejsc pracy. Specjaliści z oddziałów polskich pracują nad
najnowocześniejszymi rozwiązaniami dla klientów z całego świata, działających w takich branżach jak:
telekomunikacja, usługi finansowe, energetyka czy motoryzacja.
W roku 2007 TietoEnator wykupiło pozostałe 49% udziałów firmy RTS stając się jedynym właścicielem
spółki. Sławek Daca zdecydował się na zakończenie własnego zaangażowania w spółce. Obecnie
zajmuje się inwestycjami prywatnymi.
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Kamienie milowe w rozwoju firmy
Rok 1994:
•Założenie przez prof. Sławka Dacę jednoosobowej działalności gospodarczej i świadczenie usług w
zakresie oprogramowania dla Siemensa.
Rok 2000:
•Przekształcenie działalności w spółkę z o.o.
•Firma zatrudnia ok. 30 pracowników.
Rok 2002:
•Rozszerzenie kręgu zleceniodawców m.in. o firmy z Niemiec i Izraela.
Rok 2006:
•RTS zatrudnia ok. 160 pracowników. Fiński TietoEnator wykupuje 51% udziałów i tworzy ośrodek
usług badawczo-rozwojowych w Szczecinie.
• Sławek Daca zostaje dyrektorem zarządzającym w Tieto w Szczecinie, współpracuje w integracji
RTS z koncernem Tieto oraz uczestniczy w budowaniu drugiego ośrodka Tieto we Wrocławiu.
Rok 2007:
•Po zakończeniu integracji TietoEnator przejmuje RTS wykupując 49% udziałów.
•Sławek Daca wycofuje się ze spółki. Spółka zmienia nazwę na Tieto Polska.
Rok 2011:
•Tieto w Szczecinie zatrudnia ok. 500 pracowników.

Opracowano na podstawie wywiadu indywidualnego z prof. Sławkiem Dacą.
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2.4.

Electric Power Quality9

Geneza powstania spółki
Spółka Electric Power Quality powstała w 2011 roku z inicjatywy osób prywatnych i działa w branży
elektrycznej. Oferta spółki oparta jest na innowacyjnym urządzeniu przeznaczonym do poprawy
jakości energii elektrycznej, eliminującym zniekształcenia harmoniczne prądu (SAFi). Urządzenie
poprawia współczynnik mocy i symetryzuje nierównomierne obciążenie faz. Innowacyjność SAFi
zawarta jest w jego modułowej budowie, pozwalającej na skalowanie prądu od 35A do 960A. Firma
zajmuje się sprzedażą, instalacją oraz serwisem urządzeń, a także świadczy usługi w obszarze
pomiarów i analizy jakości energii na terenie zakładu lub instytucji.
Innowacyjne rozwiązanie
Zjawisko zniekształceń harmonicznych występuje coraz częściej i wynika z wprowadzania na rynek
nieliniowych odbiorników energii (należą do nich na przykład zasilacze impulsowe, falowniki czy
spawarki łukowe). Zniekształcenia harmoniczne pociągają za sobą negatywne skutki takie jak
przegrzewanie się przewodów. Najpowszechniejszym ich objawem jest migotanie światła, natomiast
najdotkliwszym rezultatem powstawania zniekształceń jest wzrost kosztów energii. Dzięki SAFi
można zaoszczędzić na rachunkach za prąd od kilkudziesięciu do kilkuset złotych.
Fundusze na rozwój
Pomysłodawcy pozyskali finansowanie na rozwój produktów i usług oraz ekspansję na rynki
zagraniczne, nawiązując współpracę z Funduszem Kapitałowym ARP, który dysponuje funduszami
europejskimi, pochodzącymi z Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Fundusz zainwestował w spółkę EPQ kwotę 780 tys. zł.

9

Opracowano na podstawie www.epq.com.pl, www.invest.arp.gda.pl
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2.5.

Numed10

Geneza powstania spółki
Spółka Numed Sp. z o.o. powstała pod koniec 2011 roku w celu opracowania i dystrybucji urządzenia
przeznaczonego dla diagnostyki próchnicy wtórnej oraz badań endodontycznych w stomatologii.
Twórcami spółki są naukowcy i stomatolodzy.
Innowacyjne rozwiązanie
Urządzenie oparte jest na nieinwazyjnej i całkowicie nieszkodliwej technologii pomiarów
bioharmonicznych (nieliniowej spektroskopii impedancyjnej), będącej rozwinięciem stosowanej już z
powodzeniem w diagnostyce medycznej technologii pomiarów bioimpedancyjnych. Zastosowana
metoda opiera się na zdolności nieliniowej spektroskopii impedancyjnej do badania procesów
wewnątrzkomórkowych oraz na mikrobiologicznym podłożu próchnicy.
Budowane urządzenie będzie miało istotną przewagę nad jedynymi dostępnymi dotąd sposobami
diagnostyki próchnicy wtórnej, tj. „dobrym okiem” specjalisty oraz zdjęciami rentgenowskimi.
Dodatkowo będzie ono mogło zastąpić używane już w endodoncji klasyczne (liniowe) urządzenia
bioimpedancyjne, przewyższając je możliwościami. Urządzenie dokonuje pomiaru w sposób
nieinwazyjny, bez użycia promieniowania jonizującego, a całe badanie nie trwa dłużej niż 1 minutę.

Fundusze na rozwój
W celu pozyskania kapitału na opracowanie, rozwój produktu oraz uruchomienie sprzedaży
planowanego urządzenia, pomysłodawcy nawiązali współpracę z funduszem seed capital
Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, który dysponuje funduszami europejskimi, pochodzącymi z
Działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na inwestycje kapitałowe o
charakterze udziałowym w nowotworzonych spółkach, opartych o innowacyjne rozwiązania.
Fundusz dokapitalizował spółkę kwotą 878 650 zł, obejmując 33% udziałów.
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Opracowano na podstawie www.numed.com.pl, www.eitplus.pl
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