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Spółka spin-off jako most w transferze technologii. Zasady zarządzania 
spółkami celowymi 
Szkolenie / Badania i rozwój 

Cel szkolenia: 
Przedstawienie aspektów prawnych, problemów oraz ryzyk związanych z tworzeniem spółek celowych oraz 
spółek spin-off. Wskazanie oraz wyjaśnienie uczestnikom podstawowych mechanizmów funkcjonowania spółek 
celowych oraz spółek spin-off. 
 

Zakres szkolenia: 
Omówienie regulacji prawnych odnoszących się do spółek celowych oraz spółek spin-off. 
 

Korzyści: 
Podniesienie prawnej świadomości uczestników dotyczącej problematyki związanej z tworzeniem oraz 
funkcjonowaniem spółek celowych oraz spółek spin-off. 
 

Dla kogo: 
 pracownicy spin off 

 pracownicy uczelni wyższych oraz instytutów badawczych 

 analitycy finansowi, eksperci 

 inwestorzy 
 

W cenie szkolenia: 
 uczestnictwo w szkoleniu 

 komplet materiałów szkoleniowych 

 lunch, serwis kawowy (w przypadku szkoleń stacjonarnych) 

 certyfikat ze szkolenia 

 materiały edukacyjne. 
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Program szkolenia: 
Moduł I 

Tworzenie spółki celowej: 

 analiza źródeł prawa dotyczących spółek celowych 

 pojęcie spółki celowej oraz cele tworzenia spółki celowej 

 dopuszczalność tworzenia spółek celowych 

 podmioty tworzące spółki celowe 

 formy prawne spółek celowych 

Moduł II 

Zasady funkcjonowania spółki celowej  

 organy spółki celowej  

 wspólnicy spółki celowej  

 zarządzanie spółką celową  

 likwidacja i rozwiązanie spółki celowej  

Moduł III 

Spółka Spin -off jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   

 definicja spółki z o.o. oraz jej powstanie  

 wysokość kapitału zakładowego oraz udziały w spółce z o.o.  

 obligatoryjne elementy umowy spółki z o.o. 

 zgłoszenie spółki do sądu rejestrowego  

 wnoszenie aportu do spółki z o.o.  

 prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.  

 organy spółki z o.o. oraz ich kompetencje  

 rozwiązanie i likwidacja spółki  

 odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. 

Moduł IV 

Spółka Spin-Off jako spółka akcyjna  

 przesłanki powstania spółki akcyjnej  

 wysokość kapitału zakładowego spółki akcyjnej  

 akcje w spółce akcyjnej  

 zgłoszenie spółki akcyjnej do sądu rejestrowego  

 prawa i obowiązki akcjonariuszy  

 organy spółki akcyjnej 

 rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej  

 Case study: Praktyczna analiza postanowień zawartych w umowie spółki spin- off. 

 

Informacje organizacyjne: 

 Czas trwania – 8 godzin, 1 dzień 
 Forma szkolenia – stacjonarnie / online 

 Numer telefonu – +48 503 177 561 

 E-mail  - kontakt@pgwi.pl 

 Więcej informacji na stronie: https://www.pgwi.pl/szkolenia 

 


