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INKUBÁCIÓS MEGÁLLAPODÁS
Előzmény

Felek

Inkubációs kérelem benyújtása
 regisztrációs szám:
 regisztráció dátuma:
 inkubációs/befektetési döntés dátuma:
(1) OXO Labs Kft. (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede utca 55. (OXO
Labs),
(2) […] (Társaság)
(3) […] mint a Társaság alapítója („Alapító”),
együttesen: Felek, külön-külön Fél.

A Társaság
tevékenysége
és a Felek céljai

A Társaság által folytatott/tervezett tevékenység az alábbi főbb
elemekből áll.
[……….] (Tevékenység vagy Projekt)
A Projekt/Társaság tevékenységének tartalma az inkubációs
kérelemben foglaltak, valamint a video interjún elhangzottak és a
személyes megbeszélésen egyeztetettek alapján alakult ki. A Projekt
szakmai tartalmának és eredményének leírását az 1. melléklet
tartalmazza.
A Társaság részt kíván venni az OXO Labs inkubációs programjában az
„Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff)” pályázati
konstrukció GINOP 2.1.5-15-2016-00002 azonosító számú támogatott
projekt keretében. Felek ennek keretében megállapodnak, hogy a
jelen Inkubációs Megállapodás alapján végleges befektetési szerződést
kötnek.

Projekt
megvalósítás
helyszíne
Projekt tervezett
időzítése

A Projekt az alábbi helyszínen valósul meg:

Szerződés
tárgya / az OXO
Labs

A jelen Inkubációs Megállapodás alapján az OXO Labs az alábbi
szolgáltatásokat (Szolgáltatások) nyújtja a Társaság részére:

A Projekt megvalósításának tervezett kezdő napja:
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja:
A Projekt záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje:

szolgáltatásai

-

A Társaság támogatása, illetve mentorálása az üzletfejlesztési,
illetve stratégiai célok kialakítása, illetve fejlesztése érdekében, az
alábbi részterületeket magában foglalva:
o Üzleti modell és stratégia fejlesztése/véleményezése;
o Üzleti terv készítése/véleményezése;
o A Társaság termékének/szolgáltatásnak szakmai és piaci
validációja;
o Piacralépési,
üzletfejlesztési
stratégia
kidolgozása/véleményezése;
o Marketing és sales stratégia kialakítása/véleményezése;
o Üzleti kapcsolatok építése;
o A Társaság stratégiai irányításának támogatása, részvétel,
illetve tanácsadás stratégiai döntésekben.

-

Az OXO Labs által szervezett workshopokon, tudásmegosztó
rendezvényeken biztosított térítésmentes részvétel.
A leszerződött nemzetközi partnereken keresztül a Társaság
számára termékbevezetést és fejlesztést támogató szolgáltatások
térítésmentes elérhetővé tétele (online hirdetés, mobil applikáció
fejlesztő platformok, cloud szolgáltatások, stb.)

-

Az OXO Labs a GINOP-2.1.5-15 Innovációs ökoszisztéma építése (startup
és spinoff) felhívásban előírt feltételek alapján, a jelen Projekt keretében
igényelt állami támogatás mellé az igényelt összeg legalább 20%-ának
mértékéig saját forrásból tőkebefektetést nyújt a támogatást igénylő
Társaság részére, A tőkebefektetésért pedig legfeljebb 24%-os
részesedést szerez a Társaságban. Ezen keretek között az OXO Labs és a
Társaság közötti befektetői szerződés szabályozza a tőkebefektetésre
vonatkozó részletes feltételeket.
Projekt
elszámolható
költsége

Támogatás
összege
intenzitása
Előlegigénylés
Támogatás
jogcíme

A Projekt le nem vonható ÁFÁ-val számított elszámolható összköltsége:
…. M Ft, azaz ………….. forint.
Az OXO Labs által továbbított támogatás és az OXO Labs által nyújtott
tőkebefektetés összege összesen:. …M FT, azaz ……………. forint.
A Projekt költségvetését a 2. melléklet tartalmazza.
Az OXO Labs által továbbított támogatás összege … M Ft, azaz………
forint.
A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 80 %-a.
Az előlegigénylés maximális összege a Projekt elszámolható
összköltségének maximum 50%-a: … M Ft, azaz ………………. forint.
A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására
vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási
szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban:
jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Inkubációs
Megállapodás alapján nyújtott támogatásból … Ft, azaz … forint a
Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási
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Projekt
mérföldkövei,
vállalások

Az OXO Labs
befektetési
feltételei

kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról
szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187.,
2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet)
alapján induló vállalkozásnak nyújtott támogatásnak minősül (melynek
támogatástartalma ……. Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23.
§ (1) bekezdés 7. pontjában, 24. § b) pontjában és 42-46.§-ában
foglaltaknak megfelelően nyújtható.
A Projekt végrehajtása során meghatározott mérföldkövek:
Vállalások:
A Társaság a Projekt időtartama alatt legalább 1 piacra vihető
prototípust, szolgáltatást fejleszt ki.
A Társaság részt vesz az OXO Labs által szervezett startup
workshopokon, tudásmegosztó rendezvényeken.
Felek megállapodnak, hogy az OXO Labs az alábbi joggol rendelkezik,
mint befektető a Társaságban:
-

-

-

-

-

Drag-along and tag-along jogok gyakorlása részesedés
értékesítése esetén (a drag-along jogok nem gyakorolhatóak a
befektetést követő 12 hónapban)
Elővásárlási jog a részesedések értékesítése során, illetve
elsőbbségi jegyzési jog új üzletrészek / részvények kibocsátása
esetén
Vételi jog (vesting) a Társaság részére az Alapítók részesedésének
kivásárlására,
amennyiben
megsértenek
bármilyen
menedzsment
kötelezettséget
(versenytilalom,
szándékos
károkozás, stb.), illetve a részesedések arányos hányadásra,
amennyiben a Társaságban betöltött szerepüket feladják 36
hónapon belül
Anti-dilution jog (fehígulás elleni védelem), amennyiben a
következő körös befektetés a jelenleginél alacsonyabb
cégértékelésen valósul meg, az értékelés során a tőkebefektetés
és a pályázati támogatás összegét is figyelembe véve
Participating liquidation preference, illetve osztalék elsőbbség jog
a befektetés, illetve annak 15%-os hozamára vonatkozóan

Felek megállapodnak, hogy az OXO Labs az alábbi esetekben
rendelkezik vétó joggal:
- Az alapító okirat vagy alapszabály módosítása
- A Társaság vezetőjének (CEO), pénzügyi (CFO) vagy operatív
(COO) vezetőjének a kinevezése vagy visszahívása
- A menedzsment díjazásának megváltoztatása
- Az üzleti terv megváltoztatása
- Tranzakció jóváhagyása, amely nem szerepel az üzleti tervben
- Tranzakció jóváhagyása, amely kapcsolt vállalkozással történik
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Végleges
Szerződés/Kötelező
megállapodási
elemek

A Társaság tárgyi eszközeinek, immateriális javainak az eladása,
transzferelása vagy zálogjog alá helyezése
A Társaság székhelyének, vagy üzleti tevékenység végzésének a
helyszínének megváltoztatása
A Társaság tőke struktúrájának a megváltoztatása
Hitel, kölcsön vagy más pénzügyi kötelezettség vállalása
Leányvállalat
alapítása,
megszűntetése,
eladása
vagy
megvétele
Leányvállaltban történő döntéshozatal, amely esetén az OXO
Labs jóváhagyása is szükséges

A Felek, a jelen Inkubációs Megállapodásban is körülírt főbb feltételek
és tartalmi elemek figyelembevételével, az OXO Labs Társaságba
történő belépésével egyidejűleg végleges befektetői szerződést
(Végleges Szerződés) kívánnak kötni.
A Végleges Szerződés megkötésének tervezett legkésőbbi időpontja ….

Titkosság

Jelen Inkubációs Megállapodás aláírásának tényét, valamint annak
tartalmát a Felek bizalmasan kezelik, harmadik feleknek kizárólag a
jogszabályban, vagy egyéb megbízásban, szerződésben feljogosított
ellenőrző szervezetnek kötelesek kiadni, egyéb esetben csak az OXO
Labs írásos beleegyezésének birtokában továbbítják. Alapító ezen
titkosság fenntartása mellett is hozzájárul, hogy az OXO Labs a Projekt a
GINOP 2.1.5-15-2016-00002 pályázati projekt keretében történő
inkubálásának tényét saját portfóliójáról szóló nyilvános anyagaiban
szerepeltesse.

Költségek

A jelen Inkubációs Megállapodás
költségeket minden Fél maga viseli.

Hatály

A jelen Inkubációs Megállapodás valamennyi Fél aláírásával lép
hatályba.

Alkalmazandó
jog
Egyéb

Magyar.

megkötésével

kapcsolatos

A Társaság kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak
megfelelően – az inkubációsi kérelem adatlapon és mellékleteiben
feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő
személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az
ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett
személyek személyes adataiknak az OXO Labs, a Nemzetgazdasági
Minisztérium és a Miniszterelnökség és a jogszabályban, vagy egyéb
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megbízásban, szerződésben feljogosított ellenőrző szervezetek
által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását,
nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását
is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Társaság szavatol azért,
hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az
érintettek hozzájárulásával történik.

Korrupcióellenes záradék

Az Inkubációs Megállapodás elválaszthatatlan részét képezik az
inkubációs kérelem adatlap és annak mellékletét képező valamennyi
nyilatkozat, valamint a „Start-upok fejlesztésének támogatását célzó
Címzetti Felhívás” és a „Működési kézikönyv a GINOP-2.1.5 Innovációs
ökoszisztéma építése (startup és spinoff) Felhíváshoz” című
dokumentumok.
A Társaság nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik
személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet
tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok
megsértését eredményezi. A Társaság nem fogadhat el, nem ajánlhat
fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve
pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

Budapest, 2017. február _____
Alapító:

Társaság:

OXO Labs

Mellékletek:
1. melléklet - A Projekt szakmai tartalma és eredménye
2. melléklet - A Projekt költségvetése
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