
INWESTYCJE 
W GRY KOMPUTEROWE 

/ GRY WIDEO

Integrujemy 
założycieli 

z inwestorami, 
bierzemy czynny 

udział w inicjatywach 
związanych 

z transakcjami na 
rynku venture 

capital.



KOMPLEKSOWO
obsługujemy spółki 

technologiczne oraz ich 
pomysłodawców 

w procesie pozyskiwania 
zewnętrznego finansowania 

poprzez:

ź pomoc w przygotowaniu profesjonalnego pitch-decku;
ź doradztwo prawne na rzecz pomysłodawców projektu, w szczególności 

w zakresie skutecznego przeniesienia praw IP do spółki;
ź wsparcie prawne przy uzyskiwaniu ochrony prawnej znaków towarowych 

oraz w postępowaniach przed UPRP, EUIPO, 
jak i w procedurze międzynarodowej (np. przed WIPO);

ź doradztwo w zakresie przygotowania i negocjacji treści dokumentów 
transakcyjnych, takich jak termsheet, umowa inwestycyjna, founders 
agreement;

ź doradztwo przy ustalaniu zasad współpracy wspólników / akcjonariuszy, 
programów motywacyjnych (ESOP) oraz prowadzenie postępowań przed 
organami administracji, w tym KNF (np. w przypadku ASI);

ź wewnętrzne badania prawne, patentowe, podatkowe i finansowe (due 
diligence) spółki oraz sporządzanie raportu identyfikującego ryzyka;

ź wsparcie przy obsłudze transakcji o zasięgu międzynarodowym, dzięki 
wieloletniemu doświadczeniu naszych doradców oraz rozbudowanej sieci 
zagranicznych współpracowników.



Świadczymy profesjonalną obsługę 
inwestorów, w tym funduszy i prywatnych 
aniołów biznesu przy inwestycjach w spółki 
technologiczne poprzez: 

ź przygotowanie dokumentacji 
i reprezentacji inwestora w trakcie 
negocjacji treści dokumentów 
transakcyjnych, ze szczególnym naciskiem 
na efektywność postanowień 
dokumentów, takich jak termsheet czy 
umowa inwestycyjna,

ź doradztwo podczas zawierania umów 
o współpracę pomiędzy business angels 
a startupami oraz inwestorami; 

ź prowadzenie kompleksowych badań 
prawnych, podatkowych, finansowych 
(due diligence) oraz sporządzenie raportów 
identyfikujących dane ryzyka;

ź negocjowanie, przygotowywanie 
i zawieranie porozumień typu joint 
venture, ustalanie zasad współpracy 
wspólników / akcjonariuszy, programów 
motywacyjnych (ESOP); a także

ź zapewnienie wewnętrznej obsługi prawnej 
funduszu (pod względem m.in. 
prawidłowości funkcjonowania z zasadami 
inwestycyjnymi, wymogami PFR / NCBR, 
polityką unikania konfliktu interesów itp.).

Integrujemy założycieli z inwestorami, bierzemy czynny udział 
w inicjatywach związanych z transakcjami na rynku venture capital.



WSPÓŁTWORZYMY POLSKI 
EKOSYSTEM TRANSAKCJI VC

Stale śledzimy rynek transakcji VC, jesteśmy obecni na wszystkich najważniejszych 
konferencjach i wydarzeniach z branży, nieustannie podnosimy i rozwijamy nasze 
kompetencje.

Posiadamy wypracowaną bazę 
kontaktów osób 
zainteresowanych współpracą 
przy tworzeniu innowacyjnych 
projektów.

Udostępnione nam investor deck, 
a także inne dokumenty 
przedstawiające pomysł / projekt / 
spółkę przesyłamy zaufanym 
inwestorom (funduszom), Aniołom 
Biznesu, prywatnym inwestorom, 
w celu bliższego zapoznania się 
i podjęcia decyzji inwestycyjnej.

Pomagamy funduszom 
w znalezieniu koinwestujących 
z inwestorem (funduszem) 
w projekt Aniołów Biznesu.

Pomagamy przy opracowywaniu 
strategii tworzenia nowych 
produktów i wchodzenia firmy 
na nowe rynki, rozwoju i ochrony 
marki.

Współpracujemy z 
uniwersyteckimi kołami 
naukowymi oraz innymi 
zrzeszeniami i organizacjami 
edukacyjnymi zainteresowanymi 
rozwojem rynku Venture Capital 
w Polsce.

Organizujemy wydarzenia 
związane z inwestowaniem 
i szkoleniami uczestników rynku, 
takie jak sesje pitchingowe, 
szkolenia z zakresu zabezpieczenia 
praw IP.

Jesteśmy członkiniami Sieci 
Przedsiębiorczych Kobiet 
w ramach działalności w Klubie 
Black Swan Pres�ge.

Jesteśmy partnerem inicjatyw 
edukacyjnych z branży Venture 
Capital – współpracujemy między 
innymi z VCLeaders.



NASZE WYBRANE 
DOŚWIADCZENIE

Reprezentowaliśmy Fidiasz EVC przy wyjściu z inwestycji w spółkę z branży 
fintech – Finai S.A. w drodze sprzedaży wszystkich posiadanych akcji na rzecz 
Allegro. Nasze wsparcie obejmowało przygotowanie i negocjowanie całej 
dokumentacji transakcyjnej.

Zapewniliśmy wsparcie prawne przy inwestycji o wartości 1 M PLN w nowatorski 
projekt „AiBusters” polegający na tworzeniu rozwiązania do automatyzacji obsługi 
klienta. Doradztwo obejmowało przygotowanie dokumentu term sheet, udział 
w procesie negocjacji istotnych postanowień dokumentu, a także postanowień 
umowy inwestycyjnej oraz przygotowanie pozostałej dokumentacji transakcyjnej.

Doradztwo prawne przy nowatorskim projekcie „Heart Sense” polegającym na 
stworzeniu innowacyjnego urządzenia do rejestracji sygnału elektrograficznego 
na otwartym sercu (EKG). Nasze wsparcie obejmowało przygotowanie 
dokumentacji przedtransakcyjnej, a także wsparcie w procesie negocjacji 
dotyczących ustalenia szczegółowych postanowień umowy inwestycyjnej.

Reprezentacja Fidiasz EVC w procesie inwestycji w innowacyjny projekt o nazwie 
„Photon” – robot uczący dzieci programowania i logicznego myślenia. Nasze 
doradztwo obejmowało przygotowanie raportu badania due diligence oraz 
sporządzenie umowy inwestycyjnej oraz pozostałej dokumentacji transakcyjnej 
a także udział w procesie negocjacji umowy inwestycyjnej.  Wartość finansowania: 
6,4 M PLN. 

Reprezentowaliśmy bValue  przy inwestycji w YesIndeed – twórcę narzędzia 
HRtech o nazwie WannaBuy – darmowej pla�ormy do zarządzania benefitami 
dla pracowników. Nasze wsparcie obejmowało m.in. przeprowadzenie badania 
technologicznej spółki – targetu, a także przygotowanie oraz negocjacje 
dokumentacji transakcyjnej obejmującej m.in. term-sheet, umowę inwestycyjną 
oraz umowę spółki. 

Doradztwo prawne przy inwestycji o wartości 3 M PLN i reprezentacja funduszu 
VC inwestującego w spółkę technologiczną, której 100% udziałowcem była 
spółka amerykańska. Nasze wsparcie obejmowało przeprowadzenie badania due 
diligence spółki, a także przygotowanie oraz negocjowanie skomplikowanych 
postanowień umowy inwestycyjnej uwzgledniającej m.in.  – tzw. Phantom Shares.

klient 
poufny



Samanta Osowska 
Senior Associate MA&VC 
Radca prawny
samanta.osowska@olesinski.com

Specjalizuje się  w transakcjach M&A 
oraz inwestycjach na rynku venture 
capital. Posiada wieloletnie 
doświadczenie zawodowe, 
w trakcie którego uczestniczyła 
w licznych transakcjach fuzji i przejęć 
(zarówno share deal, jak 
i asset deal) na rzecz podmiotów 
prywatnych jak i spółek Skarbu Państwa.

Rafał Olesiński
Partner
Adwokat
rafal.olesinski@olesinski.com 

Doradca i przedsiębiorca. Projektuje, 
rozwija i zarządza procesami zmian 
strategicznych (nowe technologie, 
digitalizacja, umiędzynarodowienie, 
restrukturyzacja) oraz inwestycjami 
(nowe zakłady, fuzje i przejęcia, JV). 
Rozwiązuje problemy biznesu i doradza 
w sytuacjach kryzysowych. Pełni 
funkcje eksperta rad nadzorczych, 
zarządów spółek, funduszy i 
inwestorów.

SKONTAKTUJ SIĘ
z nami!
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