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روش های متدوال سرمایه گذاری در استارت آپ ها کدام 

 است؟ 

ن و گیری طرفیسندی است که به تشریح مسائل مهم مالی و اقتصادی، میزان کنترل و تصمیم (Term sheet) گذارینامه سرمایهتفاهم

ری را تهیه و گذانویس قرارداد سرمایهاز این سند، پیشگذاران با استفاده پردازد. در واقع سرمایهبندهای حمایتی از سرمایه گذار در بازار می

گذاری تواند ضامن انعقاد یک قرار داد سرمایهتنظیم می نمایند. اطلاع از ملاحظات خاص، ساز و کار و نحوه صحیح مذاکره این قراردادها می

  .سودمند و تامین و جذب سرمایه مورد نیاز کارآفرینان باشد

ند و تجربه نیستگذاری کمنامه سرمایهها در بستن تفاهمهایی مذاکره می کنند که مثل آنVC ه جذب سرمایه باید باها در مرحلآپاستارت

وب ان بالقوه مثل هر بازیکن خگذارهای مختلف به امضا برسانند. این سرمایهآپگذاری با استارتنامه سرمایهشاید در ماه چندین تفاهم

 Liquidation شناسند، در صورتی که شما دانش اولیه و ابتدایی از خیلی بندهای قراردادی مثلا به خوبی میشطرنج، بازی و قواعد آن ر

گذاری کند، اما شما از طرف سایر گذار به اندازه کافی زمان دارد که پول خودش را سرمایهرا ندارید، همچنین سرمایه Anti-dilution و

  .پا نگه داریدتر سرمایه تزریق کنید و شرکت را سرر هستید تا هر چه سریعبنیانگذاران و کارمندان، تحت فشاهم

  :شودصورت انجام می 2ها به آپگذاری بر روی استارتسرمایه

  :گذاری به صورت سهامسرمایه (1

  .کندگذار در مقابل پرداخت مبلغی، مقدار سهام دریافت میسرمایه

ای دارد، مثل حق تقدم در برداشت سرمایه گذار حقوق و مزایای ویژهشود. در سهام ممتاز سرمایهیم مینوع ممتاز و عادی تقس 2سهام نیز به 

  .اولیه خود. سهام عادی نیز که مشخص است. هیچ امتیاز خاصی ندارد

  :وام قابل تبدیل به سهام (2

  .کندن به سهام، اعطا میگذار وام را با یک تاریخ سررسید، نرخ سود، شرایط تبدیل آدر این مدل سرمایه

زمان جذب  شود. این تبدیل معمولا درپس وام قابل تبدیل به سهام، وام یا بدهی کوتاه مدتی است که تحت شرایط خاصی تبدیل به سهام می

وید، وام به سهام ش A خواهید وارد راندگیرید و وقتی میوام می Seedافتد. برای مثال شما در مرحله گذاری اتفاق میدور بعدی سرمایه

  .شودتبدیل می
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ها و شرایط آن کدام چیست؟ بند« وام قابل تبدیل به سهام

 است؟ 

آپ اعطا می کند. این وام دارای تاریخ سررسید، نرخ سود، گذار به کارآفرین یا استارتوامی است که سرمایه« وام قابل تبدیل به سهام»

گذاری تا در صورتی که شرایط مناسب محقق شد اقدام به تبدیل آن به سهام و در واقع سرمایهمیزان تخفیف و شرایط تبدیل به سهام است 

  .وکار شما نمایددر کسب

 .شودوام یا بدهی کوتاه مدتی است که تحت شرایط خاصی تبدیل به سهام می (Convertible Note) «وام قابل تبدیل به سهام»پس 

خواهید وارد گیرید و وقتی میوام می Seed افتد. برای مثال شما در مرحلهگذاری اتفاق میسرمایهاین تبدیل معمولا در زمان دور بعدی 

  .شودبشوید، این وام تبدیل می A دور

  :توان یافتمی« وام قابل تبدیل به سهام»بندها و شرایطی که در 

  :(Maturity Date) تاریخ سررسید •

گذار سرمایه .آپ شرایط مالی مناسبی نداشته باشدگیرد. حتی در صورتی که استارتاعطایی را بازپستواند وام گذار میتاریخی که سرمایه

  .تواند در زمان سررسید اصل وام و سود آن را دریافت نمایدمی

  :(Interest Rate) نرخ سود •

شود و سپس این سود با وام اصلی معمولا جمع میدرصد  8تا  4نمایند. معمولا آپ برای وام دریافتی پرداخت میمیزان سودی که استارت

شود. مبلغ ماه دیگر تبدیل می 02درصد سود که  8میلیون وام قابل خرید به سهام دریافت کردید با  011گردد. مثال: شماتبدیل به سهام می

  018شود چه قدر است؟ نهایی که تبدیل می

  :(Conversion Circumstance) شرایط تبدیل •

شود را تشریح و ز بندهای مهم توافقنامه وام قابل تبدیل به سهام این بند است و شرایطی را که تحت تاثیر آن وام تبدیل به سهام مییکی ا

آپی که این وام است که بر اساس آن وقتی استارت (Qualifying Finance) ترین شرط تبدیل، صلاحیت مالیکند. معمولتوصیف می

آپ نتواند شود. اگر استارتنامه سرمایه جذب کرد، وام به صورت خودکار تبدیل به سهام میمقدار مشخص در تفاهمرا گرفته است بیش از 

ای حداقل مقدار سرمایه .گذار خواهد بودسرمایه مورد نظر را تا تاریخ سررسید جذب نماید، تصمیم برای تبدیل کردن وام به سهام با سرمایه
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جایگاهی  آپ ور بعدی جذب نماید تا وام به صورت خودکار تبدیل به سهام شود، نسبت به سطح هر استارتآپ باید برای دوکه استارت

  .که در آن قرار دارد متفاوت است

  (Conversion Discount) میزان تخفیف در تبدیل •

ر زمان اران آتی، هنگام تبدیل وام به سهام دگذتر نسبت به سرمایهآپ و تحمل ریسک بیشدهنده به دلیل ورود زودتر به استارتمعمولا وام

 21گذاری شده است. اگر وام میلیارد ارزش5شود که آپی میگذار وارد استارتکند. به طور مثال سرمایهگذاری، تخفیفی دریافت میارزش

شود. میلیارد می4کند که تبدیل می میلیارد5درصد  81گذار( کل وام و سود آن را در درصد تخفیف داشته باشد، اعطا کننده وام )سرمایه

  .ترین حالت استدرصد رایج 21درصد است و  30تا  01استاندارد تخفیف معمولا 

  (Valuation Cap) گذاریسقف ارزش •

سهام  هآپ تعیین نماید که وام متناسب با آن تبدیل بگذاری استارتتواند سقفی برای ارزشگذار میعلاوه بر تخفیف در تبدیل، سرمایه

  .نمایدمیلیارد وام خود را تبدیل به سهام می3گذار در گذاری در نظر گرفته شود، سرمایهمیلیاردی برای ارزش3شود. پس اگر سقف می
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 مزایا و معایب وام قابل تبدیل به سهام چیست؟ 

دهد و این وام دارای تاریخ سررسید، نرخ سود، میزان آپ میگذار به کارآفرین یا استارتوامی است که سرمایه« وام قابل تبدیل به سهام»

وکار در در کسب گذاریتخفیف و شرایط تبدیل به سهام است تا در صورتی که شرایط مناسب محقق شد اقدام به تبدیل آن به سهام و سرمایه

 د. اما دو سئوال اساسی در مورد این وام وجود دارد که چرا و چه موقع از آن استفاده کنیم و مزایا و معایبش چیست؟ شما نمای

  :توان عنوان کرددلیل عمده برای استفاده از وام قابل تبدیل به سهام می 2

قبل از دریافت سرمایه مورد  (Bridge financing) کننده تامین مالیتسهیل .1

  انتظار

هستید اما هنوز  A میلیاردی در مرحله2میلیون جذب سرمایه کردید و حالا در مرحله جذب سرمایه Seed  ،411 به طور مثال شما در مرحله

ه سهام میلیون را به صورت وام قابل تبدیل ب011ای را که در آن هستید را به اتمام برسانید، بنابراین شما چند ماه دیگر نیاز دارید تا بتوانید دوره

رود، درصد متقاعد نشده باشند که همه چیز خوب پیش می 100گذاران شما نمایید. البته باید توجه داشته باشید که اگر سرمایهدریافت می

اران گذها در مورد عملکرد شما باشد. از دست دادن اعتماد سرمایهتواند باعث افزایش نگرانیدر خواست یک وام قابل تبدیل به سهام سریع می

  .فعلی، روش مناسبی برای آغاز دور جدید جذب سرمایه نیست

 آپ در مرحله فعلی عدم توافق روی ارزش استارت .2

آپ گذار و کارآفرین قادر به توافق رسیدن روی ارزش استارتگیرد زمانی است که سرمایهتر مورد استفاده قرار میحالت دومی که بیش

  .نیستند

  :بل تبدیل به سهاممزایا و معایب وام قا

  :مزایا

گذار از حقوق سهامداران ممتاز برخوردار نخواهد تواند این باشد که چون ماهیت وام دارد، پس سرمایهمزیت آن از دیدگاه کارآفرین می

ه شیوه سهام گذاری بسرمایهتر از بود )مثل کرسی هیأت مدیره، اولویت در دریافت سرمایه اولیه(. علاوه بر این، پروسه انجام آن خیلی سریع

ویی کرد وام دارد و نیازی به پاسخگتری در نحوه هزینهگذار آزادی بیشگذاری(، همچنین بنیاناست )از منظر حقوقی و جنبه توافقی ارزش

  .گذار نداردبه سرمایه
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  :معایب

گذار حق اولویت در دریافت هر گونه سررسید سرمایه توان به طبیعت خود وام اشاره کرد. در زمانگذاری میاز معایب این شیوه سرمایه

ول آپ ها پدارایی )پول نقد، سخت افزار و ... ( به منظور دریافت وام و سود آن را خواهد داشت و نکته این جاست که بسیاری از استارت

عیب  ترینرسد مهمشوند. اما به نظر مییکافی برای پرداخت وام و سود آن را در زمان سررسید نخواهد داشت و مجبور به انحلال شرکت م

  گذار استوام قابل تبدیل به سهام، نبود امکان استفاده از منابع شبکه ارتباطی اقتصادی و سیاسی سرمایه
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 گذاری نامه سرمایهرایط اقتصادی و مالی تفاهمش

دهای گیری و بنسندی است که به تشریح مسائل مهم مالی و اقتصادی، میزان کنترل و تصمیم (Term Sheet) گذارینامه سرمایهتفاهم

  .نمایندیگذاری را تهیه و تنظیم منویس قرارداد سرمایهگذاران با استفاده از این سند، پیشردازد. در واقع سرمایهپحمایتی از سرمایه گذار می

  :بندی کرددسته تقسیم 3توان به شوند را میگذاری آورده مینامه سرمایهاطلاعاتی که معمولا در تفاهم

 0)  شرایط اقتصادی و مالی 

 2)  گیری اثر دارندکنترل و قدرت تصمیمشرایطی که بر روی.  

 3) گذار بندهای حمایتی از سرمایه 

برخی از این شرایط را بررسی کردیم و در ادامه سایر بندها رو مورد « گذارینامه سرمایهنگاهی به شرایط اقتصادی و مالی تفاهم»در مطلب 

  .بررسی قرار می دهیم

  Redemption Right or Repurchase: الف( حق باز خرید

این امکان وجود دارد که بخشی از سهام در آینده قابلیت بازخرید داشته باشند. باید توجه داشت که در این صورت باید شرایط آن مشخص 

گذاری گنجانده شود. مثلا آیا این حق اختیاری یا اجباری است؟ تحت چه شرایطی امکان بازخرید سهام وجود نامه سرمایهشده و در تفاهم

؟ هایی مترتب خواهد شددارد؟ قیمت و روش محاسبه آن چگونه است؟ در صورت اجباری بودن بازخرید سهام و از دست رفتن آن چه پیامد

  ()مثلا از دست دادن کرسی هیئت مدیره

  :هاب( پرداخت هزینه

های حقوقی و راستی آزمایی است. ) خت هزینهگذار یا کارآفرین( متعهد به پرداشود که کدام طرف )سرمایهمعمولا در قرارداد مشخص می

گذاری را خودشان ها هزینه تهیه مدارک حقوقی و انجام راستی آزمایی و ارزشVC ها هم مشخص شود(. معمولا در ایرانشاید سقف هزینه

  .اندازندها را به دوش کارآفرین میگذاران شخصی گاهی این هزینهگیرند اما دیده شده است که سرمایهبر عهده می

  :(Vesting) گذارانج( واگذاری سهام بنیان

ها در ازای اتمام مسئولیت و یا رسیدن به هدف خاصی و یا طی کردن زمان معمولا جهت ایجاد انگیزه برای ماندگار نمودن موسسین، سهام آن

  (سال 4-3شود. )معمولا بین ها واگذار میمشخصی به آن
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درصد از آن را به محض انعقاد قرارداد به دلیل  21گذار درصد از سهام را دارا هستند. سرمایه ۰1گذاران به طور مثال اگر فرض کنیم بنیان

 01الانه دهد اما مابقی سهام را به صورت ساند در تملک موسسین قرار میهایی که در راستای پیشرفت شرکت و تاسیس آن کشیدهفعالیت

کند نه ایده، پس در صورتی که چند تن از کارمندان یا گذاری میگذار در اصل روی تیم سرمایهکند. سرمایهها واگذار میآن درصد به

  .شودناپذیری را متحمل میموسسین کلیدی خود را از دست بدهد، خسارت جبران

  .نمونه بند قراردادی سهام بنیانگذاران به شرح ذیل است

یک از اعضای گروه در کمتر از یکسال بعد از شروع قرارداد، فعالیت تمام وقت و با حسن نیت خود در شرکت را قطع  در صورتی که هر -0

نمایند، کل سهام وی به نحو رایگان بین مابقی سهامداران شرکت )به نسبت سهم هر یک( تقسیم خواهد شد. )جهت ضمانت اجرای این بند 

 )گیرندنامه میاز کارآفرین وکالت

در صورتی که هر یک از اعضای گروه بین سال اول و سومِ بعد از شروع قرارداد، تعهد فعالیت تمام وقت و با حسن نیت را نقض نمایند،  -2

ی سه ماه حضور، یک دوازدهم سهام خود را که هنگام ثبت شرکت به نام ایشان ثبت شده را دریافت خواهند کرد و به ازای هر دوره

م ایشان )که در حال حاضر به نام ایشان ثبت شده است( به نحو رایگان بین مابقی سهامداران شرکت )به نسبت سهم هر یک( ی سهاباقیمانده

ماه( پس از امضای این قرارداد شرکت را ترک کند، بابت سال اول  08روز )قبل از  25ماه و  0۱بنابراین چنانچه فردی  .تقسیم خواهد شد

ام به دلیل  08ام و  05ی میان ماه ام یک دوازدهم از سهام و بابت فاصله 05ام و  02و بابت فاصله ی میان ماه حضور خود یک سوم از سهام 

ام حضور نداشته است هیچ سهامی دریافت نخواهد کرد. بنابراین چنین شخصی باید هفت دوازدهم سهام خود را به  08این که تا انتهای ماه 

  .دسایر سهامداران شرکت منتقل نمای

 د( سهام کارمندان کلیدی 

سرمایه گذاران می خواهند از متعهد و  .گذاری معمولا دارای بندی است مرتبط با نحوه واگذاری سهام به کارمندان کلیدینامه سرمایهتفاهم

داده  ود به او امتیازیشوفادار ماندن کارمندان کلیدی و مهم خود اطمینان حاصل نمایند. وقتی کارمند کلیدی وارد شرکت و استخدام می

شود.میزان کل سهام سال محقق می 4تا  2کند. معمولا این شرط در طول زمان شود که او را قادر به خرید بخش اندکی از سهام شرکت میمی

تیجه سایز آن تر باشد در نآپ در زمان جذب سرمایه، کاملدرصد است. هر قدر تیم مدیریت استارت 21تا  01کارمندان کلیدی معمولا بین 

  .تر خواهد بودنیز کوچک

شما  PRE-MONEYگذاری تواند باعث کاهش ارزشگذاری به موضوع سهام کارمندان نیز توجه داشته باشید، چون میدر زمان ارزش

درصد  01کند که سهام کارمندان آن گذاری میسرمایه (PRE-MONEY)میلیاردی  21آپ میلیارد در استارت5گذاری شود. مثلا سرمایه

 01گذاران. رود؟ بنیاندرصد بشود این درصد از جیب چه کسی می 21گوید من تمایل دارم که سهام کارمندان گذار میاست، حالا سرمایه

  .را بزرگتر کند Pool سایز اینتواند گذار تمایل دارد هر چه میمیلیارد. سرمایه08شود؟ کم شود چقدر می PRE درصد از ارزش
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  .نمونه بند قراردادی سهام کارمندان کلیدی به شرح ذیل است

سهم، معادل ده درصد از سهام فعلی خود در شرکت را بنا بر اجماع هیأت مدیره، مطابق شرایط  .......بنا بر توافق صورت گرفته، گروه تعداد 

ن کلیدی شرکت که در آینده استخدام خواهند شد واگذار خواهد نمود. بدیهی است در صورت این قرارداد به عنوان سهام تشویقی به کارکنا

ی شرکت که قطعاً باید از طریق افزایش تعداد سهام صورت گیرد، تعهد گروه به انتقال تعداد سهام فوق تغییری نخواهد کرد. افزایش سرمایه

آن که به صورت ثبتی یا در قالب قرض به شرکت صورت پذیرد، درصد سهام  به بیان ساده تر در صورت افزایش سرمایه شرکت، اعم از

  .درصد فعلی به درصد کمتری رقیق نخواهد شد 01مزبور از 
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 گذاری نامه سرمایهگیری در تفاهمشرایط تصمیم

دهای گیری و بنکنترل و تصمیمسندی است که به تشریح مسائل مهم مالی و اقتصادی، میزان  (Term Sheet) گذارینامه سرمایهتفاهم

  .نمایندیگذاری را تهیه و تنظیم منویس قرارداد سرمایهگذاران با استفاده از این سند، پیشپردازد. در واقع سرمایهحمایتی از سرمایه گذار می

  :کردبندی دسته تقسیم 3توان به شوند را میگذاری آورده مینامه سرمایهاطلاعاتی که معمولا در تفاهم

 0)  شرایط اقتصادی و مالی 

 2) گیری اثر دارندشرایطی که بر روی کنترل و قدرت تصمیم.  

 3) گذار بندهای حمایتی از سرمایه 

رایطی که ش»این شرایط را بررسی کردیم و در ادامه نگاهی داریم به « گذارینامه سرمایهنگاهی به شرایط اقتصادی و مالی تفاهم»در مطلب 

  «گیری اثر دارندکنترل و قدرت تصمیمبر روی 

  :کندگذاری مشخص مینامه سرمایهگیری را در تفاهمبندها وشرایطی که میزان کنترل و تصمیم

  :الف( حق رای

اران ذگشود که آیا سرمایهگذاری مشخص مینامه سرمایهگذاران به میزان سهامی که دارند حق رای خواهند داشت. در تفاهممعمولا سرمایه

با سهام ممتاز، امتیازات خاصی در بحث حق رای خواهند داشت یا نه، به طور مثال در مواقع خاصی در صورت بروز اتفاقاتی )مذاکره برای 

 Merge) انعقاد یک قرارداد بزرگ با شرکت دولتی( مدیریت کنترل شرکت را به دست خواهند گرفت یا در اقدامات مهم شرکت

&Acquisition) گذاران باید تایید درصد مشخصی از دارندگان سهام ممتاز را کسب کنند، بنیان... سرمایه و افزایش.  

ان گذارها در اقلیت هستند. این امتیازات ریسک سرمایهبه خصوص در مواقعی که آن .گذاران بسیار حائز اهمیت استاین حقوق برای سرمایه

های مالی و اقتصادی مستقیم ندارند، توسط این بند معمولا به دلیل اینکه جنبه .دهدکاهش می هاسترا در برابر تغییرات بالقوه که به ضرر آن

گذاران باعث ایجاد موانعی جهت انجام گیرد. توجه داشته باشید که این حقوق اعطایی به سرمایهتوجهی قرار میکارآفرینان مورد بی

  .کندیدا میتر اهمیت پگذاری وجود داشته باشد بیشهای مختلف سرمایهقتی دورههای مدیریتی و اداری شرکت نشود. این موضوع وفعالیت

  (BOAED OF DIRECTOR) ب( کرسی هیئت مدیره

ید که به سختی فهمتا حالا شده که در مورد یک موضوع خیلی مهم بخواهید با دوستتان صحبت کنید و مشورت بگیرید، اما بعد از ملاقات می

حسی به  دهد؟ چهگرایانه تحویل مید آن مشکل و موضوع صحبت کند و یک سری نصایح مبهم و غیرمرتبط و غیر واقعتمایل دارد در مور

باشد.  کنند داشتهتواند حس مشابهی را نسبت به هیئت مدیره خود که کمکی به شرکت نمییک شرکت می CEO دهد؟شما دست می
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ت صرفا تلف کردن وقت میباشد به دلیل این که جلسه هیئت مدیره بی ثمر و مانع زا خیلی مواقع جلسات هیئت مدیره ای که ناکارامد اس

  .تواند مانع خروج مطلوب باشدخواهد بود. در بدترین سناریو عدم وجود یک هیئت مدیره مناسب می

ردند اما هیئت مدیره مخالفت میلیون دلار دریاف ک ۰1به مبلغ  211۲پیشنهادی را برای فروش شرکت در سال  DIGG گذاران شرکتبنیان

دانید(. عدم کارایی هیات مدیره به مبلغ پانصد هزار دلار فروش رفت )داستان یاهو و گوگل را هم که همه می 2102در سال  DIGG .کرد

  .خیلی مواقع ناشی از اشتباه در انتخاب افراد است

  :خاب هیئت مدیره بگوییمخواهیم در مورد چند اشتباه رایج کارآفرینان در انتدر اینجا می

 انتخاب افراد اشتباه برای هیات مدیره  (0

های مالی فراهم نمایند و اما متاسفانه برخی از ای و حمایتتوانند یک منبع عظیم و ارزشمند اطلاعات، شبکه حرفهاعضای هیئت مدیره می

  .دهنداولویت میگذار اهمیت و اعضای هیات مدیره به تمایلات و منافع شخصی خود و سرمایه

Jack and Suzy Welch شخصی که هیچ کاری انجام . 0کند: بندی میپنج نوع عضو هیئت مدیره غیر کارآمد را این گونه دسته

تر خودخواه(: شخصی که بیش. )3کنند تا از هر گونه اختلاف و تنشی دوری نمایند.افراد پرچم سفید: افرادی که هر کاری می. 2دهد. نمی

ریاست طلب: کسی که فقط علاقه دارد نظر  .5کند. فضول: کسی که دائما روی جزئیات تمرکز می.4بدنبال اهداف و منافع شخصی است. 

  .خود را بشنود

 های مربیگری و راهنمایی اعضای هیات مدیره عدم استفاده از مهارت (2

های دیگری نیز دارد. مانند حمایت از تیم مدیریت از طریق ارائه راهنمایی جهت هیئت مدیره نقش های حقوقی و امانتی،غیر از مسئولیت

تر ایی که جا افتادهآپ هتواند نقش منتورینگ هم داشته باشد. البته در استارتشیوه ارائه محصول به بازار یا مشتریان. هیئت مدیره همچنین می

سپری کرده اند این شیوه منتورینگ از سطح بسیار بالاتری برخوردار است)مثلا چگونگی افزایش  را Seedو Early Stage هستند و مراحل

  .(فروش یا توسعه محصول و خدمات

 ای که دارای مهارت و تخصص یکسان هستند انتخاب اعضای هیئت مدیره (3

ه همه مثال اکثرا تکنیکال و فنی نباشند یا افرادی ک های کاری متفاوت داشته باشید به طورای با پروفایلمهم است که شما هیئت مدیره

  .گذاری داشته باشندزمینه سرمایهپس



11 
 

 های هیئت مدیره تعداد بالای کرسی (4

ای کم باشد که برای انجام کارها کافی باشد و به قدری بزرگ باشند که تمام های هیئت مدیره باید به اندازهآل تعداد کرسیبه طور ایده

  .ا را در برگیرندهدیدگاه

 تناسب سازمانی ضعیف  (5

صمیمات ای که بخواهد درگیر کارهای روزانه و تتواند به شدت به شرکت آسیب بزند. برای مثال هیئت مدیرهبرخی ارتباطات هیئت مدیره می

دشان دیره هم در زمینه کاری خوریز و درشت باشد به جای حمایت از تیم مدیریت، مانعی در مسیر پیشرفت خواهد بود. ممکن است هیئت م

  .ذاران نخواهد بودگای باشند اما تمایل نداشته باشند تجربه خود را به اشتراک بگذارند، در نتیجه به خوبی قادر به ارتباط با بنیانحرفه

  (Non-compete and Non-solicitation) ج( عدم رقابت و همکاری با رقبا

کار مشابه واندازی کسبآپ را از کارکردن برای رقبا یا راهگذاران استارتخواهند کارمندان و بنیاند میگذاران با گنجاندن این بنسرمایه

عامل شود که عبارتند از:  3آور است که محدود به در آینده منع نمایند. البته باید توجه داشت که بر اساس قانون کشور ما این بند زمانی الزام

  .حوزه فعالیت منطقه جغرافیایی، زمان و

  .نمونه بند قراردادی عدم رقابت و همکاری با رقبا به شرح ذیل می باشد

گروه متعهد است از انجام هرگونه فعالیت مستقیم و غیر مستقیمی که به نحوی مستلزم رقابت با شرکت است، اعم از انجام فعالیت موازی یا 

فویت النفع و توه متعهد به جبران تمامی خسارات وارد بر سرمایه گذار اعم از عدممشابه، خودداری نماید. در صورت تخلف از این بند، گر

ایه ممنافع خواهد بود. همچنین، گروه اعلام نمود که در زمان انعقاد قرارداد هیچ گونه رابطه کاری، نفع و یا مذاکره ای با رقبای شرکت و سر

با شرکت رابطه کاری دارد، از مذاکره و یا همکاری یا تبادل اطلاعات، به هر شیوه گذار ندارد. گروه متعهد است تا زمانی که به هر نحوی 

ای، با اشخاص و یا کسب و کارهایی که بطور مستقیم یا غیر مستقیم رقیب شرکت تلقی می شوند و یا منافع آنها، به تشخیص سرمایه گذار، 

امل بررسی تقابل و یا ارتباط منافع با گروه است و ادعای عدم آگاهی مسئولیت ک .مرتبط یا در تقابل با شرکت هستند، خودداری نماید

  .مسموع نیست
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ذاری گنامه سرمایهبندهای حمایتی از سرمایه گذار در تفاهم

 قسمت اول 

ندهای بگیری و سندی است که به تشریح مسائل مهم مالی و اقتصادی، میزان کنترل و تصمیم (Term Sheet) گذارینامه سرمایهتفاهم

  .نمایندیگذاری را تهیه و تنظیم منویس قرارداد سرمایهگذاران با استفاده از این سند، پیشپردازد. در واقع سرمایهحمایتی از سرمایه گذار می

  :بندی کرددسته تقسیم 3توان به شوند را میگذاری آورده مینامه سرمایهاطلاعاتی که معمولا در تفاهم

 0) ی و مالی شرایط اقتصاد 

 2) گیری اثر دارندشرایطی که بر روی کنترل و قدرت تصمیم.  

 3) گذار بندهای حمایتی از سرمایه 

بندهای »این شرایط را بررسی کردیم و در ادامه نگاهی داریم به « گیری اثر دارندشرایطی که بر روی کنترل و قدرت تصمیم»در مطلب 

  «حمایتی از سرمایه گذار

  :گذاری عبارتند ازنامه سرمایهاز سرمایه گذار در تفاهم بندهای حمایتی

 شود؟ رقیق شدن سهام چیست و چگونه از آن جلوگیری می .۱

 های حمایتی از سرمایه گذار می باشند، شرط عدم رقیق شدن سهامگذاری که مرتبط با بندهای سرمایهها و شرایط مفاد قراردادیکی از بند

(Anti- Dilution) ،است  

گذار بخشی بگذارید برای توضیح این شرط ابتدا چگونگی رقیق شدن سهام را در یک مثال عنوان کنیم. فرض کنید که شما به عنوان بنیان

گذار ب تان را به قیمتی پایینتر به سرمایهریال به سرمایهگذار الف بفروشید و بعد از آن بخشی دیگر از سهام X از سهامتان را به قیمت

ید، یعنی ارزش سهام شما کاسته شده است. در این حالت سرمایه گذار اول نیز قادر خواهد بود از مزیت قیمت پایین بهره ببرد و برای فروشمی

  .گوییم که اصطلاحا سهام رقیق شده استجبران زیانی که دیده است مابه التفاوت آن سهام دریافت کند در این حالت می

رقیق شد  VC درصد از سهام یک شرکت را در اختیار بگیرد. سپس با ورود سرمایه گذار جدید سهام VC، 21 حال بیایید تصور کنیم یک

تر از قیمت اولیه آن باشد در این حالت رقیق شدن سهام به ذات )تعداد سهام کاهش یافت(. در صورتی که قیمت صدور سهام جدید بیش

  .تر شده استش یافته است اما ارزش آن بیشمشکلی ندارد. چرا؟ چون درست است که میزان سهام کاه
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تر از قیمت شود که قیمت سهام جدید منتشر شده را کمرود رشد و پیشرفت ندارد و مجبور میگاهی اوقات شرکت به آن گونه که انتظار می

گذار گذاری عدم رقیق شدن سهام سرمایهنامه سرمایهیابد لذا در تنظیم تفاهمگذار کاهش میاولیه ارائه دهد، در نتیجه ارزش سهام سرمایه

داران عادی گذار است و به زیان و هزینه سهامشود تا از رقیق شدن ارزش سهامش جلوگیری شود. باید گفت این بند به نفع سرمایهآورده می

  .شودگذاران و کارمندان( تمام میبنیان)شرکت 

 های جلوگیری از رقیق شدن سهام )کاهش ارزش سهم( انواع روش

  (Weighted Average) و میانگین وزنی (Full Ratchet) دو نوع روش برای جلوگیری از رقیق شدن سهام داریم: چرخه کامل

  :(Full ratchet) چرخه کامل

اولیه آن، بدون توجه به تعداد سهام صادر شده جدید، تمامی سهام  تر از قیمتبه زبان ساده، در صورت صادر شدن سهام جدید به قیمت پایین

سهم دارد.  011هزار تومان پرداخت کرده و برای هر سهم یک VC شود. به طور مثال فرض کنیدگذار با قیمت جدید محاسبه میسرمایه

عدد بود  011گذار که این سناریو تمامی سهام سرمایهکند. در تومان صادر می 511سهم به قیمت  0حالا شرکت نیاز به کمی پول دارد و فقط 

  .سهم( 211شود )شود. در نتیجه سهام آن دو برابر میمحاسبه و تبدیل می 511با قیمت 

  :(Weighted Average) میانگین وزنی

ال اد آن نیز لحاظ خواهد شد. در مثتری است. در این مدل نه تنها قیمت سهام جدید صادر شده بلکه تعدتر و متعادلاین مدل رویکرد منطقی

  .شودگذار با قیمت جدید محاسبه و تبدیل میتر منتشر شده باشد فقط یک سهم از سهام سرمایهبالا اگر یک سهم جدید با قیمت پایین

 (Anti-Dilution) روی بند کنم و بعد در ادامه نحوه، کاربرد و اجرای آن راای را بیان میدر اینجا درمورد نحوه مذاکره به طور کل نکته

  .بیان کنیم

Victoria Medvec استاد مدرسه مدیریت دانشگاه North Western  رویکرد جالبی را در مذاکرات به خصوص قراردادهای مهم و

. تکنیک تدهد که نه تنها توسط تحقیقات دانشگاهی حمایت شده بلکه در عمل نیز در دنیای تجارت کاملا کاربردی اسپیچیده ارائه می

  .نامیده میشود MESO (Multiple Equivalent Simultaneous Offers) دهد به اختصارارائه می ای که ویمذاکره

  :های متعددی را برای انتخاب ارائه دهیم. پروسه انجام آن نیز به این صورت استایده پشت این تکنیک این است که به طرف مقابل گزینه

  :لیستی تهیه نمایید (0

 گذار مهم است تهیه کنید)محرک ها، علایق و اهداف( لیستی از تمام مسائلی که هم برای شما و هم برای سرمایه
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  :هر گزینه را بسنجید (2

  .تخمین بزنید که هر کدام از این مسائل، چه قدر مهم است

  :های جایگزین فکر کنیددر مورد گزینه (3

  .برای هر مسئله مشخص کنیدگرایانه را سه گزینه منطقی و واقع

  :ها را محدود کنیدانتخاب (4

های شما کننده باشد، در عین حال در بردارنده خواستهگذار( جالب و متقاعدتواند برای طرف مقابل )سرمایهپیشنهاد جالب می 3تا  2در آخر 

  .نیز باشد را تهیه کنید

 تکنیک Medvecشمار است. طی تحقیقات باشد اما منافع و مزایای آن بیبر و دشوار این تکنیک و رویکرد ممکن است کمی زمان

MESO شود دهد. علاوه بر این فرآیند انجام این تکنیک سبب میدهد و شانس رسیدن به توافق را افزایش میپذیرتر نشان میشما را انعطاف

ما را از داشتن چهره خصمانه  MESO در واقع، تکنیک .انجام دهیدبندی مسائل به نحو بهتری تا شما وظایفتان را در مورد بررسی و اولویت

های مختلف و کند. همچنین با ارائه گزینهسازی نتایج برای هر دو طرف مذاکره بیشتر میکند و تمرکز را جهت بهینهو غیرمنعطف دور می

  .ددهتر به طرف مقابل قدرت عظیمی در خلع سلاح کردن طرف مقابل میحق انتخاب بیش

هایی که های جایگزین و راه حلپیاده سازی کنیم. یکی از گزینه« عدم رقیق شدن سهام»را روی بند  MESO خواهیم تکتیکحالا می

پول »یا  PAY TO PLAY سازی سهام اتخاذ نمایند این است که از بندتوانند در راستای کاهش اثر نامطلوب عدم رقیقکارآفرینان می

ارکت گذار را تشویق به مششود تا سرمایهمذاکره و قرارداد استفاده نمایند. این بندی است که معمولا در قرارداد ذکر میدر  «بده و بازی کن

برخی از  گذاری نباشندگذارانی که متناسب با سهام خود قادر به شرکت در راند بعدی سرمایهگذاری نماید. سرمایهدر راندهای آتی سرمایه

گذار سلب می تواند از سرمایه« پول بده و بازی کن»تاز خود را از دست خواهند داد. یکی از حقوقی که با استفاده از بند امتیازات و حقوق مم

گذارانی کند. درست است سرمایهشود، حق مرتبط با عدم رقیق شدن سهام است. در عمل این بند از یک سواری گرفتن رایگان جلوگیری می

کنند باشند؟ معمولا چون گذار که مشارکت میذاری مشارکت ندارند دارای حقوق یکسانی با سرمایهگکه در راند بعدی سرمایه

گذاران تمایل دارند تا حقوق و امتیازات حمایتی خود را حفظ کنند در تلاش در جهت مشارکت خواهند بود که این موضوع به نفع سرمایه

  .شودمورد امتیاز حمایتی میدریافت بیگذار و شرکت نیز هست زیرا مانع منفعل شدن سرمایه
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ذاری گنامه سرمایهبندهای حمایتی از سرمایه گذار در تفاهم

 قسمت دوم 

های گیری و بندسندی است که به تشریح مسائل مهم مالی و اقتصادی، میزان کنترل و تصمیم (Term Sheet)گذاری نامه سرمایهتفاهم

  .نمایندیگذاری را تهیه و تنظیم منویس قرارداد سرمایهگذاران با استفاده از این سند، پیشد. در واقع سرمایهپردازحمایتی از سرمایه گذار می

  :بندی کرددسته تقسیم 3توان به شوند را میگذاری آورده مینامه سرمایهاطلاعاتی که معمولا در تفاهم

 0)  شرایط اقتصادی و مالی 

 2) گیری اثر دارندقدرت تصمیم شرایطی که بر روی کنترل و.  

 3) گذار بندهای حمایتی از سرمایه 

  .برخی از این شرایط را بررسی کردیم و در ادامه نگاهی داریم به سایر شروط حمایتی« بندهای حمایتی از سرمایه گذار»در مطلب 

 RIGHT TO PARTICIPATE) حق تقدم در خرید سهام جدید .۱

PRORATA IN FUTUER/ROUND- PREEMPTIVE RIGHT)  

دهد که متناسب با میزان سهام خود در صورت صدور سهام جدید در آن مشارکت داشته باشند. البته گذاران این حق را میاین بند به سرمایه

متی گذاری تصمیم گرفت که قسرا در تملک دارند. اگر سرمایه گذارانی که بخش بزرگی از سهامتواند محدود شود به سرمایهاین حق می

 از سهام جدید را متناسب با میزان سهام خود خریداری نکند، سایر سهامداران این حق را خواهند داشت که متناسب با میزان سهام خود آن را

د. حفظ کنود در شرکت در صورت صدور سهام جدید میگذاران را قادر به حفظ سهام و مالکیت خخریداری کنند. در واقع این بند سرمایه

ترکیب شود. به این  PAY TO PLAY گذار باشد. این حق ممکن است با بندتواند یک موضوع کلیدی برای سرمایهدرصد مالکیت می

یتی از رخی از حقوق حماگذاری شرکت نکند، بگذار در راند بعدی سرمایهصورت که اگر با داشتن حق تقدم در خرید سهام جدید، سرمایه

  .(0به  0هایی اعمال می شود )مثل تبدیل سهام ممتاز به سهام عادی با نرخ تبدیل آن گرفته و مجازات

گذار این شرط یک بند استاندارد در تفاهم نامه سرمایه گذاری است. خیلی ارزش بحث و مذاکره ندارد فقط باید حواستان باشد که سرمایه

ینده ای، عملا در آنکرده باشد. مثلا حق خرید تمامی سهام جدید صادر شده در آینده. چون در صورت افزودن چنین جملهچیزی به آن اضافه 

از طریق افزایش سرمایه و خرید کل سهام جدید( مالکیت کسب و کار شما متعلق به سرمایه گذار خواهد بود. همچنین، شما بدون جلب )

  .ها نخواهید بودیر سرمایه گذاران و استفاده از منابع و شبکه غیر مالی آننظر سرمایه گذار قادر به ورود سا
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  :نمونه بند قراردادی حق تقدم در خرید سهام جدید

هنگام افزایش سرمایه حق اولویت از سهام ممتاز قابل سلب نخواهد بود. این حق اولویت علاوه بر درصد سهام سهامداران ممتاز تا سقف ... 

درصد برسد،  .... آنها نیز ادامه خواهد داشت؛ بدین معنی که تا زمانیکه در افزایش سرمایه، درصد سهام سهامداران ممتاز بهدرصدی شدن 

  .حق اولویت مشارکت در افزایش سرمایه از سایر سهامداران سلب شده و به سرمایه گذار اختصاص خواهد داشت

  :(NO-SHOP) عدم مذاکره همزمان .۲

در حین مذاکره صرف (DUE DILIGENCE)گذاران زمان و هزینه قابل توجهی را برای انجام راستی آزمایی ینکه سرمایهبا توجه به ا

برای سایر مذاکرات استفاده  (Leverage) کنند، بنابراین تمایلی ندارند که طرف مقابل از سرمایه گذار به عنوان ابزار مذاکره و فشارمی

کارآفرینان باید توجه داشته باشند که موافقت با این بند در مراحل  .کندین را از انجام مذاکره همزمان منع میاین بند در واقع کارآفر .کند

ر مواقعی تواند بسیار حائز اهمیت باشد. بخصوص دهای موجود شود. این بند میتواند باعث از بین رفتن سایر فرصتابتدایی جذب سرمایه می

زا و غیرمنصفانه توانید زمان زیادی را منتظر بمانید. از نگاه برخی کارآفرینان این بند می تواند مشکلرید و نمیکه شما نیاز مبرم به پول دا

گذاری ندارند. البته لازم به ذکر است که از نگاه سرمایه گذار نیز این بند به دلیل گذاران هیچ تعهد و ضمانتی به سرمایهباشد. زیرا سرمایه

  .آزمایی کاملا منطقی و منصفانه می باشد هزینه بالای راستی

  (CONFIDENTIALITY) محرمانگی اطلاعات .۳

  .پردازدطور که از عنوان مشخص است این بند به تعهدات طرفین به حفظ محرمانگی اطلاعات ارائه شده میهمان

  (Information Right)حق دسترسی و دریافت اطلاعات .۴

ابرسی گذار ارائه نماید، همچنین حق بررسی و حسه یا فصلی گزارشات مالی، بازاریابی، اجرایی و ... به سرمایهپذیرد به صورت ماهانشرکت می

  .گذاری استشود. این حق صرفا برای اطمینان یافتن از شرایط سرمایهنیز اعطا می

  (Use of Proceeds)نحوه استفاده از عواید و درآمد ها .۵

درصد برای توسعه محصول و خدمات  01ن نحوه استفاده از درآمد شرکت )هزینه کرد( را مشخص کند. مثلا گذاراممکن است که سرمایه

  .درصد برای بازار یابی 21یا 

  :شرایط انعقاد تفاهم نامه .۶
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مثال ارائه گزارشات فنی، بطور  .شودگذاری ذکر میمعمولا در تفاهم نامه شرایط مورد نیاز جهت نهایی کردن معامله و انعقاد قرارداد سرمایه

  .گذاربازار، مالی و انجام راستی آزمایی توسط سرمایه

  (Registration Right) حق ثبت .۷

معمولا این بند  .را می کند (Initial Public Offering) شرایط عمومی و کلیات حقوق سرمایه گذاران در هنگام عرضه عمومی سهام

  .شودر تفاهم نامه های سرمایه گذاری به آن اشاره نمیدر ایران کاربرد بسیاری ندارد و د

 Right of First) گذارانحق اولویت در خرید یا عدم خرید سهام بنیان .۸

Refusal)  

به  نماید که ابتدا این فرصت راها را ملزم میگذاران تصمیم به فروش سهام خود به شخص ثالث را داشته باشند این شرط آناگر بنیان

گذار اعطا نمایند تا تحت شرایط اقتصادی که شخص ثالث تمایل به خرید سهام داشت، آن را خریداری نماید. در صورتی که هسرمای

  .تواند سهام خود را به شخص ثالث واگذار نمایدگذار میگذار تمایلی به خرید نداشته باشد، بنیانسرمایه

  :گذاراند سهام بنیاننمونه بند قراردادی حق اولویت در خرید یا عدم خری

در صورتی که هر یک از سهامداران شرکت قصد واگذاری سهام خود را داشته باشند، در شرایط برابر، دارنده سهام ممتاز نسبت به خرید 

حاظ سهام مزبور از اولویت برخوردار خواهد بود. چنانچه هر یک از سهامداران شرکت قصد واگذاری سهام خود را داشته باشند و به ل

خود  ممقررات این قرارداد با مانعی مواجه نباشد و سهامداران ممتاز نیز از خرید سهام مزبور انصراف داده باشند، سایر سهامداران به نسبت سه

  .در خرید سهام موصوف از اولویت برخوردار خواهند بود

  or (Tag-along) (Right of Co-Sale) حق فروش مشترک .۹

ار حق گذها باید به سرمایهمایل به فروش سهام خود داشتند و سهام آنان با حق اولویت در خرید، خریداری نشد، آنگذاران تاگر بنیان

گذار گذار فرصت خروج جزئی را با الحاق کردن خود به بنیانمشارکت در فروش متناسب با سهام را اعطاء نمایند. این شرط به سرمایه

  .دهدمی

ر برخی از توانند در راستای تغییشوند و رایج هستند، ولی کارآفرینان میاهم نامه سرمایه گذاری معمولا گنجانده میاین بندها و شروط در تف

به ایفای حق  گذار تمایلگذار مذاکره کند که در صورتی که سرمایهای با سرمایهتواند به گونهگذار میها تلاش کنند. بطور مثال بنیانآن

  .بنیان گذار را داشته باشد باید تمامی سهام را خریداری کند نه بخشی از آن راخود برای خرید سهام 
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  (Drag along) داران به فروش سهام خودحق مجبور کردن سایر سهام .۱۱

ی گنجانند این بند را م .داران را ملزم به فروش سهام کندتواند سایر سهامگذار تصمیم به فروش سهام خود بگیرد میدر صورتی که سرمایه

  .داران عادی، سهام خود را بفروشد، از آن استفاده کندگذار نتوانست بدون فروش سهام سهامتا زمانی که تعارض منافع پیش آمد و سرمایه

  :داران به فروش سهام خودنمونه بند قراردادی حق مجبور کردن سایر سهام

یشان دهند که به صورت زیر به نمایندگی از اوکالت می« ی فروش و ادغام شرکتکمیته»تمامی سهامداران شرکت به نحو غیر قابل عزلی به 

  :عمل نمایند

چنانچه حداقل نیمی از سهامداران ممتاز و حداقل یک سوم از سهامداران عادی توافق نمایند که مجموع سهام شرکت به شخص ثالثی واگذار 

شود برای می یاد« ی فروش و ادغام شرکتکمیته»تصمیم این افراد که از آنها به شود و یا شرکت در شخصیت حقوقی دیگری ادغام گردد، 

  .تواند به نمایندگی از تمام سهامداران نسبت به اجرایی نمودن تصمیم مذکور اقدام نمایدتمام سهامداران الزام آوره بوده و این کمیته می

 


