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Podstawowe dane:

•Data utworzenia - 27 marca 2013 r.

•Siedziba - ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

•Kapitał zakładowy - 79.000 zł (5.000 zł pokryty w gotówce, 74.000 zł
wkładem niepienięŜnym)

•Właściciel - 100% udziałów naleŜy do Politechniki Gdańskiej

•Zarząd - Krzysztof Malicki – Prezes

- Damian Kuźniewski – Vice-Prezes

EXCENTO sp. z o.o. – spółka celowa PG
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Ustawa Prawo o szkolnictwie wyŜszym z dnia 27 lipca 2005 r. 

Art. 86a. Spółka celowa uczelni 

1. Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac 
rozwojowych tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką celową”. Spółkę celową tworzy 
rektor za zgodą senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni. 
Do zadań spółki celowej naleŜy w szczególności obejmowanie udziałów 
w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które 
powstają w celu wdroŜenia wyników badań naukowych lub prac 
rozwojowych prowadzonych w uczelni.

Cel utworzenia?
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• Utworzenie dwóch spółek spin off/out z wykorzystaniem funduszu 
kapitałowego ARP SA

• CHILLID sp. z o.o. (udziały: Excento - 19,01%, Invenview – 50,01%, ARP SA - 30,98%)

• NovaPUR sp. z o.o. (udziały: Excento - 9,91%, Twórcy - 50,04%, ARP SA - 40,03%)

• Realizacja budowy i wyposaŜenia  laboratoriów dla Powiązania 
kooperacyjnego MOLANOTE (ok. 7 mln zł brutto) 

• Zarządzanie sprzedaŜą za pośrednictwem platformy internetowej 
AppStore (w przygotowaniu równieŜ inne platformy)

• „Scouting” projektów innowacyjnych we współpracy z inwestorami 
zewnętrznymi  (np. KIC InnoEnergy) 

• Inne projekty wspierające postawy przedsiębiorcze pracowników                 
i studentów (np. SimLE)

Aktualnie realizowane projekty
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Do kogo Studentów, doktorantów i pracowników Politechniki Gdańskiej 
zainteresowanych komercjalizacją wyników B+R prowadzonych               
w Uczelni 

Przedsiębiorstw i Inwestorów zainteresowanych wdroŜeniem 
wyników badań B+R prowadzonych na Uczelni

Oczekujemy Osobistego zaangaŜowania pomysłodawcy w przygotowanie 
i prowadzenie  biznesu (przynajmniej na początkowym etapie 
rozwoju projektu i firmy)

Projektów (pomysłów) na wysokim etapie gotowości do wdroŜenia 
w oparciu o scenariusz tworzenia firmy start-up

Oferujemy Profesjonalne wsparcie administracyjne i prawne procesu tworzenia 
firmy

Mentoring, konsultacje specjalistów, zakup specjalistycznych usług

Współpracę w pozyskiwaniu źródeł finansowania.

Minimalny kapitał zakładowy dla tworzonych firm spin-off

Oferta współpracy – tworzenie firm spin-off/out
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Krzysztof Malicki

Prezes Excento.pl

Pełnomocnik Rektora PG ds. komercjalizacji

e-mail: krzysztof.malicki@pg.gda.pl

Damian Kuźniewski

Vice-Prezes Excento.pl

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii PG

tel.: +48 58 348 63 20

e-mail: damian.kuzniewski@pg.gda.pl

Kontakt


