
 

 

 Savlaikus salikt attiecības pa plauktiņiem 
06.09.2016 
Latvijā pēdējos gados aizvien biežāk jauniem un strauji augošiem uzņēmumiem tiek lietots apzīmējums startup.  

Startup veido cilvēku grupa, kas cenšas radīt jaunus un unikālus produktus vai pakalpojumus, parasti – tehnoloģiju jomā, un kuras mērķis ir globālais tirgus. Tomēr bieži vien startup izveidotāji piemirst, ka nepieciešams sakārtot attiecības savā starpā, lai vēlāk nerastos nepatīkamas situācijas un strīdi. Eksperti norāda, ka, sākot biznesu kopā ar partneriem, viens no pirmajiem jautājumiem, par ko ir jāvienojas, ir dalības sadale jaundibinātā sabiedrībā. 
 Starptautiskajā biznesa vidē šis jautājums ir plaši iztirzāts.  
“Runājot par dibinātāju savstarpējām attiecībām: svarīgākais ir nepaļauties uz to, ka vairāki cilvēki varēs izveidot un attīstīt uzņēmumu bez savstarpēja rakstiska līguma, kas regulē visu attiecības. Diemžēl tas ir ceļš uz nekurieni. Nav nepieciešams nekas sarežģīts, bet līgumam par to, kāds būs katra dibinātāja ieguldījums uzņēmumā, kāda būs katra dibinātāja loma, kā arī uz kādiem noteikumiem notiks investoru piesaiste un kā var notikt kāda no dibinātāju izstāšanās, ir noteikti jābūt,” stāsta Sorainen Latvijas biroja vadošā partnere, zvērināta advokāte Eva Berlaus. Viņas pieredze liecina, ka jau pats līguma uzrakstīšanas process dibinātājiem ir ļoti vērtīgs, jo parasti viņi ir tik ļoti aizrāvušies ar savu biznesa ideju, ka nav par šīm lietām domājuši, savukārt līguma rakstīšana liek jau iepriekš sagatavoties nākamajiem soļiem uzņēmuma attīstībā, kā arī sekmē to, ka uzņēmums tiek veidots sakārtotāks un līdz ar to saprotamāks iespējamajiem investoriem. Uzņēmēji, kuri vēl tikai sāk veidot savu biznesa ideju, vēlas atstāt uzņēmuma reģistrāciju uz iespējami vēlāku brīdi, lai pēc iespējas taupītu izmaksas, un tas ir absolūti saprotams. Taču Eva arī uzsver, ka savstarpēju līgumu, kas regulē dibinātāju attiecības, var noslēgt jau pirms uzņēmuma reģistrācijas un šāds līgums pats par sevi neietekmē uzņēmuma reģistrācijas laiku.  

Ar pārējo ekspertu viedokli un pilnu rakstu iespējams iepazīties laikraksta Dienas bizness 2016. gada 6. septembra pielikumā Juridiskie pakalpojumi. 


