AKADEMIA KOMERCJALIZACJI®

WARSZTAT GRUPY INVESTIN
Temat szkolenia: PRAWO W PROCESIE KOMERCJALIZACJI
Termin: 9 lutego 2017 r.
Miejsce: Warszawa – Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4

PRAWO W PROCESIE KOMERCJALIZACJI
 Komercjalizacja pośrednia i bezpośrednia – stosowane praktyki prawne
 Praktyczne znaczenie najczęściej spotykanych postanowień i klauzul
 Ścieżki komercjalizacji, najciekawsze studia przypadku z polskiego rynku

Termin

9 lutego 2017 r., godz. 10:00 – 17:00

Miejsce

Warszawa, Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Zakres
tematyczny

1. Komercjalizacja pośrednia i bezpośrednia – stosowane praktyki prawne:
a) kluczowe problemy prawne i mechanizmy w trakcie komercjalizacji
pośredniej i bezpośredniej,
b) proces komercjalizacji z punktu widzenia pozyskiwania inwestora,
c) struktury prawne i decyzyjne podmiotów niekomercyjnych biorących
udział w komercjalizacji (np. uczelni wyższych).
2. Praktyczne znaczenie najczęściej spotykanych postanowień i klauzul:
a) umowy (m.in. kontrakty badawcze) oraz najistotniejsze zapisy,
b) rodzaje umów związanych z transferem technologii na konkretnych
przykładach,
c) ustalanie treści umowy inwestycyjnej.
3. Ścieżki komercjalizacji, najciekawsze studia przypadku z polskiego
rynku:
a) zasady dotyczące zakładania spółek celowych,
b) różnice między spółkami typu spin-off/spin-out oraz ich rola
w procesie pozyskania kapitału.

Certyfikat

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy otrzymują certyfikat, potwierdzający
zdobyte kompetencje w obszarze komercjalizacji technologii.

Metodologia
Zajęcia prowadzone są w grupach liczących minimalnie 7 a maksymalnie 15 osób
i ukierunkowane są na budowanie relacji biznesowych. Wszystkie treści przekazywane są
w oparciu o przykłady konkretnych projektów zaczerpniętych z doświadczenia trenera i Grupy
INVESTIN.
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Trener
Aleksandra Pióro – Prawo w Procesie Komercjalizacji
Partner Zarządzający w IP Legal Business & Tax Adwokaci i Radcowie Prawni.
Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego. Stypendystka Programu Socrates Erasmus oraz Goethe
Institut Inter Nationes w Berlinie. Absolwentka Uniwersytetu Regensburg
oraz Szkoły Prawa Niemieckiego i Europejskiego na Uniwersytecie
Warszawskim i Uniwersytecie w Bonn (dyplom z wyróżnieniem). W 2003 r.
odbyła kurs prawa rosyjskiego na Uniwersytecie im. Lomonosova
w Moskwie. Absolwentka Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugona
Grocjusza w Krakowie. Od 2010 r. radca prawny, członek Okręgowej Izby
Radców Prawnych w Warszawie. Przez lata związana z międzynarodowymi
kancelariami w Warszawie i Berlinie obsługującymi kompleksowo
podmioty gospodarcze. W okresie ostatnich czterech lat dyrektor działów
prawnych – w tym w spółkach działających w ramach międzynarodowych grup
kapitałowych. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej,
w szczególności prawie autorskim (doradzała m. in. Stowarzyszeniu Żydowski
Instytut Historyczny/Muzeum Historii Żydów Polskich przy tworzeniu Wystawy
Głównej), prawie korporacyjnym, prawie gospodarczym, prawie procesowym
oraz prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Posiada ponad dziesięcioletnie
doświadczenie zawodowe, w tym z zakresu polsko-niemieckiego i polskoaustriackiego obrotu prawnego i biznesowego. Obsługuje
polskie
i zagraniczne podmioty gospodarcze działające w różnych sektorach
z Polski, Niemiec, Austrii, Francji, Holandii, Australii, USA i Izraela.

Odbiorcy
Akademia Komercjalizacji® to program dedykowany następującym grupom osób,
odpowiadającym za generowanie i/lub wdrażanie innowacji technologicznych: właściciele,
kadra kierownicza, menedżerowie, specjaliści, pomysłodawcy.
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Grupa INVESTIN
Grupa INVESTIN od ponad 14 lat rozwija i finansuje zaawansowane technologie, poprzez
inwestycje Venture Capital, programy akceleracji start-up’ów oraz wszechstronne doradztwo
w obszarze globalnego rynku innowacji.

Koszt uczestnictwa
CENA: 599 PLN + 23% VAT

Istnieje możliwość uzyskania rabatu przy uczestnictwie kilku osób z tej samej firmy/instytucji.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch,
certyfikat.

Zgłoś się!
O uczestnictwie w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane udziałem prosimy o niezwłoczne przesłanie formularza zgłoszeniowego
na adres k.michalska@investin.pl. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń to 7 lutego
2017 r.
Zapraszamy do kontaktu:
Katarzyna Michalska
Menedżer ds. Rozwoju i Komunikacji
k.michalska@investin.pl
+48 606 245 499
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