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بسمھ تعالی

 

با عنایت بھ مواد 10، 190، 219 و 220 قانون مدنی و ھمچنین بند 4 ماده 2 قانون تجارت مصوب 1311،  قرارداد حاضر بر مبنای اصل آزادی اراده، احراز
صحت و سالمت طرفین قرارداد و رعایت قواعد عمومی قرارداد مندرج در فصل سوم از قسمت دوم قانون مدنی و ھمچنین علم و آگاھی طرفین قرارداد بھ مفاد

مندرج در آن بھ منظور تشریح حقوق  مؤسسان در خصوص نحوه واگذاری و تخصیص سھام کسب و کار یا استارتاپ..... تنظیم می  گردد.

ماده یک: مشخصات مؤسسین

قرارداد حاضر فی مابین مؤسسین استارتاپ ..... بھ ترتیب حروف الفباء(بدون ھر گونھ تقدم)؛

1- آقا/خانم....... نام پدر ..... شماره شناسنامھ ...... شماره ملّی ....... بھ نشانی ....... شماره تلفن ثابت ..... شماره تلفن ھمراه ....... .

2- آقا/خانم....... نام پدر ..... شماره شناسنامھ ...... شماره ملّی ....... بھ نشانی ....... شماره تلفن ثابت ..... شماره تلفن ھمراه ....... .

و 3، 4، 5، ... منعقد می گردد.

ماده دوم: موضوع قرارداد

قرارداد حاضر عبارت است از چگونگی تخصیص سھام کسب و کار بھ مؤسسین و نیز چگونگی واگذاری آن بھ غیر در بازه زمانی مقرر شده در مواد آتی این
قرارداد می باشد.

سھام مؤسسین در رھن کسب و کار تأسیس خواھد بود و با رعایت مواد 3 و 4 قادر خواھند بود نسبت بھ تخصیص آن سھام بھ خویش یا انتقال آن با رعایت مفاد
قرارداد ھم بنیانگذاران اقدام نمایند.

ماده سوم: میزان مشارکت و آورده مؤسسین

مبلغ کل آوردھ ی مؤسسین بھ ارزش ....... لایر، کھ بخشی از این آورده دانش فنی و ارائھ ایده بھ ترتیب مندرج در ماده نخست می باشد؛

1- آقا/خانم ...... بھ میزان ..... لایر، آورده نقدی و تعھد غیرمالی شامل .....کھ طبق توافق مالک .... درصد از سھام شرکت شدند.

2- آقا/خانم ...... بھ میزان ...... لایر، آورده نقدی و تعھد غیرمالی شامل .....کھ طبق توافق مالک .... درصد از سھام شرکت شدند. در واقع اصل سرمایھ ایشان
دانش فنی در زمینھ آی تی و نرم افزارھای برنامھ نویسی می باشد.

3- آقا/ خانم ..... بھ میزان ..... لایر، آورده نقدی و تعھد غیرمالی شامل .....کھ طبق توافق مالک .... درصد از سھام شرکت شدند. در واقع اصل سرمایھ ایشان
ارائھ نرم افزار حسابرسی ..... کھ توسط شخص ایشان طراحی شده است.

بند 1- مسئولیت ھر مؤسس بھ اندازه سھام ایشان است.

بند 2- سھام ھر یک از مؤسسین در رھم در کسب و کار قرار دارد و ھیچ یک از آن ھا حق فروش، انتقال یا تقاضای مطالبھ آن تا تاریخ مندرج در ماده 4 را
ندارند.

ماده چھارم: اعتبار قرارداد

قرارداد حاضر از تاریخ انعقاد آن مورخ ...... تا دوره ..... سالھ بھ تاریخ ...... اعتبار دارد و مؤسسین می تواند پس از پایان مدت اعتبار قرارداد، نسبت بھ تمدید
آن اقدام یا آن را خاتمھ دھند.

در بازه زمانی سال نخست فعالیت مؤسسان، ..... درصد از سھام ھر یک از مؤسسین از قید رھن کسب و کار آزاد می شوند و بھ ھمین ترتیب ھر سال .... درصد
تا پایان مدت اعتبار قرارداد کسب و کار کھ تماماً سھام مرھونھ آزاد می گردد.

ماده پنجم: موارد و شرایط واگذاری سھم

الف- با عنایت بھ آورده ھر یک از مؤسسین اعم از وجوه نقدی یا حرفھ یا دانش یا نرم افزار ویژه ای، سھم ھر یک از مؤسسین مطابق با ماده 3 تعیین گردیده است
کھ با رعایت ماده 4 در بازه ھای زمانی مشخص شده در رھن کسب و کار باقی می ماند و پس از گذشت مدت زمان مشخص شده، بھ نسبت ھر سال .... درصد از

آن سھام آزاد و بھ سھام دار آن تخصیص پیدا می کند؛

ب- در صورتی کھ ھر یک مؤسسین پیش از انقضای سال نخست، از عده سھامداران خارج شوند، ھیچ سھمی بھ آن ھا تعلق نخواھد گرفت و ملزم است سھام
مرھونھ خویش را بھ سایر مؤسسین با رعایت مفاد قرارداد ھم بنیانگذاران منتقل نماید؛

پ- در صورتی کھ ھر یک از مؤسسین بھ موجب قرارداد ھم بنیانگذاران تعھدی نسبت بھ اھداف کسب و کار را پذیرفتھ باشد، و پیش از انقضای مواعد نسبت بھ
آزاد سازی سھام خویش، آن را کامالً انجام دھد، سھام بھ ایشان تخصیص داده می شود و ایشان می تواند نسبت بھ انتقال یا فروش آن اقدام کند؛

ت- برای کارکنان شرکت مقرر شد از سال .... بنا بر تالش و مثمر ثمر واقع شدن در تحقق اھداف کسب و کار و بھ منظور ترغیب و ایجاد انگیزه کاری، در
صورت تصویب اکثریت مؤسسین، .... درصد از سھام کسب و کار بھ ایشان تخصیص داده شود.
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ماده ششم: ضمانت اجرای نقض شرایط واگذاری

در صورت نقض ھر یک از شرایط تصریح شده در ماده 5 قرارداد حاضر، یا تعھدات پذیرفتھ شده خارج از این قرارداد نسبت بھ تخصیص یا واگذاری سھام
مرھونھ کسب و کار، ھیئت مؤسس بھ استثنای شخص خاطی، نسبت بھ استمرار ھمکاری یا اخراج ایشان تصمیم گیری می نمایند و در صورت اخراج طرف

خاطی، جدای از عدم تخصیص سھم بھ ایشان، ھر گونھ خسارات و زیانی کھ بھ کسب و کار از قِبل تخطی ایشان وارد شده، می بایست جبران خسارت نماید.

ماده ھفتم: حل و فصل اختالفات

کلیھ اختالفات، نسبت بھ موارد و شرایط واگذاری و انتقال سھام مؤسسین در مرحلھ نخست از طریق مذاکره و صحبت دوستانھ میان مؤسسین حل و فصل می گردد.
در صورتی کھ در مدت ..... از تاریخ برگزاری جلسھ حل و فصل اختالف، مناقشھ ھمچنان ادامھ داشتھ باشد، با نگارش صورت جلسھ ھیئت حل و فصل اختالف(
کھ عموماً ھیئت مؤسس می باشد)، اختالف بھ منظور حل و فصل بھ مراجع قضایی احالھ می گردد. البتھ داوری حرفھ ای و سازمانی یکی از مراکز داوری از

جملھ مرکز داوری اتاق بازرگانی یا کانون وکالی مرکز برای حل و فصل اختالف و حکمیت پیشنھاد می شود.

ماده ھشتم: فورس ماژور

در صورتی کھ برای یکی از مؤسسین شرایط ویژه و خارج از اراده ای حادث گردد کھ ادامھ ھمکاری با کسب و کار را حتی پیش از انقضای مدت زمانی سال
نخست غیر ممکن سازد، ایشان می تواند با رعایت اصل محرمانگی نسبت بھ اطالعات و اسرار کسب و کار از ادامھ ھمکاری در کسب و کار انصراف دھد و سھم

خویش را با رعایت ماده 5 صرفاً بھ سایر مؤسسین انتقال دھد.

ماده نھم: نُسخ قرارداد

قرارداد حاضر در .... نسخھ و ھشت ماده با اعتبار واحد ھر نسخھ تنظیم شده و برای طرفین آن الزم االجراست.

امضاء و اثر انگشت مؤسس اول با ذکر نام :                                 امضاء و اثر انگشت مؤسس دوم با ذکر نام :

امضاء و اثر انگشت مؤسس سوم با ذکر نام :                              امضاء و اثر انگشت مؤسس چھارم با ذکر نام :

 


