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CzÚĂÊ I

Rozdziaï 1.

Krojenie tortu
Alokacja udziaïów, nazywana równieĝ „krojeniem tortu”, jest
trudna. Moĝe, o czym juĝ pisaïem, nie tylko doprowadziÊ do nieodwracalnych szkód w istotnych relacjach biznesowych, ale takĝe
w ogóle uniemoĝliwiÊ dobrej (poza tym) firmie rozpoczÚcie dziaïalnoĂci. Aby wiedzieÊ, jak pokroiÊ tort, musisz najpierw zrozumieÊ
kilka kwestii dotyczÈcych samego tortu. W przeciwieñstwie do
szarlotek, torty udziaïów mogÈ rosnÈÊ i rosnÈÊ, i rosnÈÊ.

Wszystkie torty sÈ równe
Na poczÈtku wszystkie torty nie majÈ ĝadnej wartoĂci. ZaczynajÈ
siÚ wyïÈcznie jako pomysï. Siedzi sobie jakiĂ facet przy biurku lub
w metrze albo w ïóĝku czy w samochodzie, pod prysznicem,
w samolocie albo w jakiejĂ sali, przy obiedzie lub gdzie indziej,
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a jego umysï bïÈdzi; facet myĂli o problemie i jego sprytnym
rozwiÈzaniu.
PrawdÚ mówiÈc, tak sprytnym, ĝe mógïby z tego byÊ Ăwietny
biznes. Im dïuĝej facet myĂli o sprytnym pomyĂle, tym gïÚbsze
staje siÚ jego przekonanie, ĝe do zarobienia sÈ pieniÈdze. Zaczyna
siÚ ekscytowaÊ. A niedïugo potem jest absolutnie przekonany, ĝe
tylko kilka lat dzieli go od przejĂcia na wczeĂniejszÈ emeryturÚ.
Jeĝeli z tej ksiÈĝki miaïbyĂ nie zapamiÚtaÊ niczego, zapamiÚtaj
chociaĝ to: wszystkie torty, a tym samym udziaïy, w chwili swojego
powstania sÈ nic niewarte. Torty to zasadniczo pomysïy, a pomysïy
sÈ na poczÈtku praktycznie bezwartoĂciowe.
Zdarza siÚ aĝ nazbyt czÚsto, iĝ niedoszli przedsiÚbiorcy bywajÈ
tak gïÚboko przekonani o przeïomowoĂci swoich pomysïów, ĝe
trzymajÈ je pod kluczem i nie mówiÈ o nich nikomu z obawy, ĝe
zostanÈ skradzione. Widziaïem coĂ takiego wielokrotnie. KtoĂ
nawiÈzuje do wspaniaïego pomysïu, ale gdy zostanie o tenĝe pomysï
zapytany, zaczyna zachowywaÊ siÚ dziwnie i staje siÚ tajemniczy.
Znaïem kiedyĂ czïowieka, który przez caïe lata trzymaï w tajemnicy pomysï dotyczÈcy nowego typu pÚdzla. Wreszcie, po wielu
namowach, opowiedziaï mi o nim. „Fajnie” — stwierdziïem. Powiedziaïem, ĝe znam paru goĂci, którzy mogÈ mu pomóc rozwinÈÊ
nieco ten pomysï, a on zgodziï siÚ, ĝebym im o nim opowiedziaï.
Po tygodniu wróciïem z prototypem pÚdzla, który dziaïaï dokïadnie tak, jak powinien.
Wystarczyïo kupiÊ maszyny i surowce, zorganizowaÊ ïañcuch
dostaw, rozpoczÈÊ produkcjÚ, wykreowaÊ markÚ, stworzyÊ plan
marketingowy, zbudowaÊ zespóï sprzedaĝy, zebraÊ pieniÈdze i zrobiÊ milion innych rzeczy, ĝeby pomysï nabraï wartoĂci. Jednak
pomysïodawca chyba nie chciaï ich robiÊ, bo prototyp pozostawaï
zamkniÚty gdzieĂ w szafie. Nawiasem mówiÈc, nie zamierzam
tutaj nikogo krytykowaÊ. Ten czïowiek ma, jak wiÚkszoĂÊ ludzi,
lepsze i waĝniejsze rzeczy do zrobienia niĝ budowanie od podstaw
firmy produkujÈcej pÚdzle.
Czasami firmy pïacÈ za pomysïy; pïatnoĂci te majÈ jednak na
ogóï charakter opïat licencyjnych, wypïacanych z pewnym wyprze-
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dzeniem. Opïaty licencyjne oznaczajÈ, ĝe pomysï startupu zostaï
doceniony, a wypïaca siÚ je po udanej realizacji tego pomysïu. Sposób wykorzystywania opïat licencyjnych omówiÚ dalej, zapamiÚtaj po prostu, ĝe firmy rzadko, o ile w ogóle, pïacÈ za sam pomysï
spisany na skrawku papieru. Pomysï musi byÊ bardziej dopracowany, a w jego dokumentacji powinny siÚ znaleěÊ analiza rynku,
prototyp, biznesplan czy patent. W takich przypadkach kupowany jest nie pomysï, kupowana jest okazja biznesowa, której ten
pomysï jest elementem.
Pomysïy same w sobie sÈ prawie bezwartoĂciowe. NabierajÈ
wartoĂci dopiero wtedy, gdy upieczemy z nich tort. JeĂli po upieczeniu tortu okaĝe siÚ, ĝe ktoĂ jest skïonny zapïaciÊ za pomysï, a my
stwierdzamy, ĝe moĝemy wcieliÊ go w ĝycie za mniej, niĝ ten ktoĂ
chce zapïaciÊ, to w takiej sytuacji (i tylko wtedy) kreujemy wartoĂÊ.
OczywiĂcie, ĝe istniejÈ opowieĂci o facecie, który wynalazï takie
maïe plastikowe coĂ, co wykorzystujÈ pizzerie, aby pizze nie zostaïy
zgniecione w pudeïkach, i dziÚki temu zarobiï miliony. Albo o kobiecie, która wynalazïa „wihajster” i udaïa siÚ na emeryturÚ na Hawaje.
Takie historie to albo miejskie legendy, albo przypadki niezwykle
rzadkie. Tak czy inaczej, prawdopodobieñstwo, ĝe przydarzy siÚ
to Twojemu pomysïowi, jest minimalne.

Jak wycenia siÚ tort
OkreĂlanie wartoĂci firmy (tortu) mieĂci siÚ raczej w kategoriach
sztuki niĝ nauki. Dla juĝ funkcjonujÈcych firm inwestorzy wykorzystujÈ róĝnorodne narzÚdzia. Najpopularniejsze wskaěniki wartoĂci firm opierajÈ siÚ na przepïywach pieniÚĝnych, przychodach
i zyskach.
Ludzie kupujÈ torty, poniewaĝ sÈ aktywami lub kupujÈcy uwaĝajÈ,
ĝe aktywami siÚ stanÈ. Skïadnik aktywów to coĂ, co przynosi dochód.
WartoĂÊ tortu opiera siÚ gïównie na wysokoĂci dochodu, jaki
jest w stanie wygenerowaÊ. Poniewaĝ przyszïoĂÊ jest niepewna,
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kwestia generowania przyszïego dochodu obciÈĝona bywa mnóstwem spekulacji, a wobec tego wartoĂÊ tortu moĝe siÚ znaczÈco
róĝniÊ w zaleĝnoĂci od tego, kto go obserwuje.
JeĂli Twoja firma nie przynosi dochodu, moĝesz oszacowaÊ wartoĂÊ jej odsprzedaĝy w oparciu o aktywa bazowe, takie jak budynki,
maszyny, zapasy itp. Bywa to przydatne, gdy firma w danym
momencie nie generuje dochodu albo jej wïaĂciciele uwaĝajÈ, ĝe
ten dochód jest mniejszy niĝ wartoĂÊ odsprzedaĝy.
WiÚkszoĂÊ transakcji na wczesnym etapie istnienia firm, o których wiem, koncentruje siÚ na aktywach w funkcji dochodu. Ma
to miejsce zwïaszcza w przypadku firm sektora technologicznego,
które zwykle nie posiadajÈ ĝadnych rzeczywistych aktywów.

Wypïata
W okreĂlonym momencie Twoja firma jest warta tyle, za ile moĝesz
jÈ sprzedaÊ. JeĂli moje stoisko z lemoniadÈ konsekwentnie generuje zysk w wysokoĂci 1000 zï rocznie, mogÚ uznaÊ, ĝe zamiast czekaÊ caïy rok na ten 1000 zï, wolaïbym mieÊ trochÚ pieniÚdzy juĝ
teraz.
Wobec tego znajdujÚ kogoĂ, kto chciaïby w celach zarobkowych prowadziÊ stoisko z lemoniadÈ i zarabiaÊ 1000 zï rocznie lub
wiÚcej, jeĂli uwaĝa, ĝe potrafi handlowaÊ lemoniadÈ lepiej niĝ ja.
InformujÚ go, ĝe firma jest warta 5000 zï, bo uwaĝam, ĝe rynek
nie zmieni siÚ specjalnie, a nawet wzroĂnie (globalne ocieplenie
moĝe sprawiÊ, ĝe ludzie bÚdÈ spragnieni) w ciÈgu najbliĝszych
piÚciu lat, wiÚc zyski powinny pozostaÊ takie same. Mój potencjalny kontrahent uwaĝa, ĝe rynek siÚ zmieni (pojawi siÚ stoisko
z mroĝonÈ herbatÈ za rogiem), wiÚc oferuje mi 3000 zï. Ja siÚ
zgadzam. WïaĂnie sprzedaïem swój tort za 3000 zï. BiorÚ forsÚ
i w nogi.
W tym przypadku ktoĂ po prostu kupiï ode mnie caïy tort,
a ja dokonaïem wypïaty, czyli wyjÈïem pieniÈdze z firmy. Tort naleĝy
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juĝ do kogoĂ innego. Mój udziaï w torcie wynosi 0%, a udziaï
nabywcy to 100%. TakÈ transakcjÚ okreĂla siÚ takĝe jako „wyjĂcie”.
Inwestorzy zawsze opowiadajÈ o strategiach wyjĂcia, bo chcÈ
wiedzieÊ, w jaki sposób powinni dokonaÊ wypïaty pieniÚdzy z firmy
i osiÈgnÈÊ zwrot z inwestycji. PrawdÚ mówiÈc, wszyscy wïaĂciciele udziaïów chcÈ wiedzieÊ, w jakich okolicznoĂciach ich udziaïy
zostanÈ wypïacone.

Wypïata bywa równieĝ przydatna, gdy chcemy wyïÈczyÊ kogoĂ
z firmy. Jeĝeli jestem wïaĂcicielem 90% firmy, a Ty 10% i zgadzamy siÚ, ĝe wartoĂÊ firmy wynosi 100 zï, mógïbym daÊ Ci 10 zï
i zabraÊ Twoje udziaïy. W ten sposób zamieniïbyĂ swoje udziaïy na
gotówkÚ i zostaïbyĂ spïacony.
Nie jest niczym niezwykïym spïacanie udziaïowców, którzy
posiadajÈ niewielkie pakiety udziaïów i nie sÈ juĝ zaangaĝowani
w prowadzenie firmy.

Wpïata
W wielu przypadkach (prawie zawsze) firmom zaleĝy na podniesieniu wartoĂci kapitaïu obrotowego. Wtedy chcÈ sprzedaÊ czÚĂÊ
tortu, ale zachowaÊ pieniÈdze i zatrzymaÊ czÚĂÊ wïasnoĂci dla siebie. Jest to bardzo typowy scenariusz. Kiedy wpïacasz do firmy
pieniÈdze w zamian za udziaïy, pomaga to w ustaleniu punktu
odniesienia dla wartoĂci firmy. To, ile inwestor pïaci za udziaïy
firmy, powszechnie uznaje siÚ za skuteczny wskaěnik jej wartoĂci
w oczach innych.
Jeĝeli na przykïad inwestor kupuje 50% tortu za 1 mln zï, tort
bÚdzie „wart” 2 mln zï, jeĂli pieniÈdze pozostanÈ w firmie, a nie
zostanÈ przekazane pierwotnym udziaïowcom. Teraz wiÚc tort stanie siÚ wiÚkszy.
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Zaïoĝyciele byli w stanie przekonaÊ inwestora, ĝe pierwotny tort
byï wart 1 mln zï (nazywa siÚ to „wycenÈ pre-money”), inwestor
wyïoĝyï kolejny 1 mln zï, wiÚc teraz jest on „wart” 2 mln zï, rozumiesz? Jeĝeli dysponowaïeĂ poïowÈ pierwotnego tortu, Twój kawaïek miaï wedïug wyceny wartoĂÊ 500 000 zï. Teraz masz 25%
tortu, które jednak jest nadal warte 500 000 zï.
Jeĝeli za kilka miesiÚcy, w kolejnej rundzie finansowania, ktoĂ
kupi poïowÚ firmy za 3 mln zï, caïy tort bÚdzie wtedy wart 6 mln zï.
WartoĂÊ pierwotnego tortu, sprzed rozpoczÚcia inwestycji, wzrosïa do 3 mln zï. Teraz Twój udziaï, który wynosiï 25% pierwotnego
tortu, czyli 12,5% nowego tortu, jest wart 750 000 zï. WartoĂÊ
procentowa Twojego udziaïu spadïa z 25% do 12,5%, ale jego
wartoĂÊ rzeczywista wzrosïa do 750 000 zï.
W ostatecznym rozrachunku wartoĂÊ pieniÚĝna Twojego udziaïu
jest znacznie bardziej interesujÈca niĝ jego wartoĂÊ procentowa.
Zauwaĝ, ĝe w czasie, gdy wartoĂÊ procentowa udziaïu siÚ zmniejsza, Twój majÈtek roĂnie.
To zabawne, jak czÚsto ludzie tracÈ z oczu tÚ prostÈ koncepcjÚ. Torty stajÈ siÚ coraz wiÚksze wraz ze wzrostem wartoĂci.
Udziaïy stale rosnÈ. Ludzie, którzy uwaĝajÈ, ĝe udziaïy sÈ zasobem skoñczonym, mylÈ siÚ. Pracowaïem kiedyĂ dla faceta, który
w tak paranoidalny sposób traktowaï moĝliwoĂÊ utraty „wszystkich udziaïów”, ĝe nie mógï spaÊ. Byï gïupcem.
JeĂli inni bÚdÈ skïonni pïaciÊ coraz wiÚcej za udziaïy w Twojej
firmie, wartoĂÊ tych udziaïów takĝe bÚdzie rosnÈÊ, niezaleĝnie od
tego, jaki procent wïasnoĂci firmy bÚdÈ one reprezentowaÊ.
OczywiĂcie istniejÈ sytuacje, w których firmy tracÈ wartoĂÊ,
a wtedy my takĝe tracimy. Gdyby kolejny facet zainwestowaï
1 mln, a nie 3 mln, i nabyï za to póï firmy, byïaby ona warta 2 mln,
a Twój udziaï o wartoĂci 12,5% wyniósïby 250 000 zï.
Czasami firmy emitujÈ róĝne „klasy” udziaïów, co moĝe obniĝyÊ wartoĂÊ Twojego pakietu. Istnieje w tej sferze wiele moĝliwoĂci, które pozostajÈ poza zakresem tematycznym tej ksiÈĝki. SÈ
ludzie, którzy nieěle zarabiajÈ, zajmujÈc siÚ takimi sprawami —
ja do nich nie naleĝÚ.
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Moraï tej historii jest nastÚpujÈcy: skoncentruj siÚ na budowaniu wartoĂci i nie przejmuj procentami udziaïów. Nie zadrÚczaj
siÚ. Torty mogÈ rosnÈÊ w sposób przekraczajÈcy Twoje najĂmielsze
marzenia. Jeĝeli tak nie uwaĝasz, pomyĂl o Google’ach, Microsofcie,
Grouponie, Facebooku i Apple.
Twoja opinia o tym, ile firma moĝe byÊ warta w przyszïoĂci, tak
naprawdÚ nie ma znaczenia. Liczy siÚ to, aby wszyscy byli traktowani uczciwie i w ostatecznym rozrachunku otrzymali to, co im
siÚ sïusznie naleĝy, gdy weěmiemy pod uwagÚ to, co wnieĂli do
firmy.

Czasami torty rosnÈ — to dobrze

Pïacenie tortem
PamiÚtasz o okresie „luki”, o którym wspomniaïem wczeĂniej?
Jeĝeli nie masz pieniÚdzy, moĝesz zapïaciÊ ludziom tortem.
Aby posïuĝyÊ siÚ tortem w okresie luki, bÚdziesz musiaï przekonaÊ innych, ĝe tort ma wartoĂÊ, zanim pojawiÈ siÚ jakieĂ rzeczywiste punkty odniesienia. ¿eby tak siÚ staïo, bÚdÈ musieli uwierzyÊ, ĝe Twój pomysï na biznes jest Ăwietny i (z ich pomocÈ)
bÚdziesz w stanie w niezbyt odlegïej przyszïoĂci przeksztaïciÊ go
w ĝywÈ gotówkÚ.
Zanim przejdÚ dalej, zauwaĝ, ĝe o ile pïacenie za pomocÈ tortu
moĝe byÊ Ăwietnym sposobem na rozruch firmy w czasie trwania
luki, to jednak trzeba postÚpowaÊ ostroĝnie, ĝeby nie pokroiÊ go
na zbyt wiele kawaïków. Ogólnie rzecz biorÈc, inwestorzy chcÈ
inwestowaÊ w torty, które sÈ w stosunkowo nienaruszonym stanie.
Jeĝeli tak nie jest, torty sÈ mniej atrakcyjne. Inwestorom zaleĝy,
ĝeby wszyscy udziaïowcy aktywnie angaĝowali siÚ w sprawy firmy.
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Gdy pïacisz tortem, utrzymanie go w stosunkowo nienaruszonym
stanie nie zawsze jest moĝliwe. Jednak przedstawiÚ kilka sposobów
zachowania go wïaĂnie w takim stanie.
InnÈ kwestiÈ, którÈ bÚdziesz musiaï siÚ zajÈÊ, jest znalezienie
ludzi chÚtnych do pracy za tort zamiast gotówki. Nie kaĝdy jest
gotów podjÈÊ ryzyko, ĝe nigdy nie dostanie pieniÚdzy. MyĂlÚ jednak, ĝe znajdziesz wiele osób, które wybiorÈ tort zamiast gotówki,
uznajÈc, ĝe stanÈ siÚ czÚĂciÈ ekscytujÈcego nowego przedsiÚwziÚcia.
Ludzi, którzy przyjmujÈ tort zamiast gotówki, okreĂla siÚ mianem „fachmanów”.

Fachmani
Fachmani to ludzie, którzy sÈ gotowi zrezygnowaÊ z wynagrodzenia pieniÚĝnego w zamian za kawaïek tortu. To oni zajmujÈ siÚ
pracami, które sÈ niezbÚdne dla przeksztaïcenia pomysïu w rzeczywistoĂÊ. RealizujÈ ciekawe zadania i wykonujÈ brudnÈ robotÚ.
RadzÈ sobie jednakowo dobrze, liĝÈc znaczki i tworzÈc plany strategiczne.
Fachmani nie ĝÈdajÈ wiele w zamian — zwykle chcÈ po prostu tortu. Zasadniczo sÈ w stanie przetrwaÊ w siedliskach niespeïniajÈcych wymaganych norm. Znani sÈ z tego, ĝe gnieĝdĝÈ
siÚ w garaĝach, piwnicach i sypialniach dla goĂci. Moĝna ich znaleěÊ w zakamarkach kawiarni, na uczelniach, a nawet w boksach
i biurach, w których pracujÈ na etatach.
Fachmanom nie trzeba wiele. SÈ bardzo zaradni. MogÈ funkcjonowaÊ przy niedoborze informacji i rozwiÈzywaÊ skomplikowane problemy od pierwszego podejĂcia. MotywujÈ ich marzenia
o sukcesie.
Fachmani to zwierzÚta stadne. PrzemieszczajÈ siÚ w grupach.
Rzadko mogÈ samodzielnie wykonaÊ caïÈ pracÚ, wiÚc proponujÈ
kawaïki tortu innym fachmanom. Jeĝeli zdobÚdziesz serce dobrego
fachmana i bÚdziesz traktowaÊ go z szacunkiem oraz uczciwie, Twój
pomysï stanie siÚ rzeczywistoĂciÈ.
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Fachmani przychodzÈ po tort

Pieczenie tortów
Aby upiec pyszny tort, potrzebne sÈ odpowiednie skïadniki. DostarczÈ ich fachmani. A tak przy okazji, Ty teĝ jesteĂ fachmanem.
Rodzaje ingrediencji i ich proporcje róĝniÈ siÚ w zaleĝnoĂci od smaku
tortu, który chcesz upiec. Oto podstawowe skïadniki.
Czas
Czas jest prawdopodobnie najbardziej istotnym skïadnikiem, jaki
fachmani sÈ w stanie zaoferowaÊ. Wielu ludzi nie dysponuje znaczniejszymi pieniÚdzmi, ale ma czas, zwïaszcza na poczÈtku kariery
albo w sytuacjach, gdy poprzednie torty, które pomagali piec, nie
zostaïy sprzedane lub nie urosïy tak, jak mieli nadziejÚ.
Fachmani poĂwiÚcajÈ swój czas na przeksztaïcanie pomysïów
w torty. Nie kaĝdy czas jest wart tyle samo. Czas doĂwiadczonego
dyrektora technicznego jest wart wiÚcej od czasu mïodszego programisty. Obaj muszÈ byÊ jednak traktowani sprawiedliwie. JeĂli
masz w stadzie odpowiednich fachmanów, wszystko bÚdzie dobrze.
Pomysïy
Fachmani sÈ ěródïem pomysïów dotyczÈcych produktów, marketingu, sprzedaĝy czy dziaïañ operacyjnych. Dobrzy pracownicy
wnoszÈ do firmy mnóstwo dobrych pomysïów. PamiÚtaj jednak,
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ĝe pomysï sam w sobie ma zwykle niewielkÈ wartoĂÊ lub nie ma
jej wcale. Najpierw naleĝy zmieniÊ go w tort.
Relacje
Wszystkie firmy potrzebujÈ relacji, które mogÈ przeksztaïciÊ siÚ
w klientów, inwestorów, wspólników czy doradców. Czasem relacje
budowane sÈ za sprawÈ funkcjonowania firmy, a czasem pracownicy wnoszÈ do niej relacje istniejÈce juĝ wczeĂniej. IstniejÈce relacje
mogÈ naprawdÚ przyspieszyÊ caïy proces tworzenia firmy, a znalezienie ludzi, którzy takie relacje posiadajÈ, jest waĝnÈ czÚĂciÈ
tego procesu.
WïasnoĂÊ intelektualna
Patenty, znaki towarowe i inne „sposoby robienia róĝnych rzeczy”
to wïasnoĂÊ intelektualna. Osoby dysponujÈce tytuïem prawnym
do korzystania z takich aktywów mogÈ staÊ siÚ waĝnym elementem raczkujÈcej firmy, zwïaszcza w zakresie budowania przewagi
strategicznej.
Kiedy ktoĂ doïÈcza do firmy i pozwala jej korzystaÊ ze swojej
wïasnoĂci intelektualnej, firma powinna zapewniÊ mu godziwy
kawaïek tortu w zamian za prawo jej wykorzystywania.
Fundusze
Tort moĝesz wykorzystaÊ do pozyskania wielu skïadników potrzebnych Twojemu startupowi, ale nie wszystkich. Spróbuj kupiÊ
znaczki pocztowe, pïacÈc tortem. Jestem prawie pewien, ĝe pracownik poczty spojrzy na Ciebie jak na wariata. Moĝesz wiÚc umieĂciÊ „znaczki” na liĂcie setek rzeczy, których prawdopodobnie nie
dasz rady kupiÊ, pïacÈc tortem. Tak wiÚc, prÚdzej czy póěniej
bÚdziesz musiaï zdobyÊ trochÚ pieniÚdzy. PieniÈdze wystÚpujÈ
w postaci gotówki, poĝyczek i kredytów (które sÈ podobne do
poĝyczek).
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Gotówka
Gotówka wystÚpuje w postaci wpïat na kapitaï obrotowy lub
wydatków, których zwrot nie jest oczekiwany. To co innego niĝ
znaczÈca inwestycja kapitaïowa ze strony jednego z anioïów biznesu lub inwestora kapitaïu podwyĝszonego ryzyka. To pieniÈdze,
które pomagajÈ firmie wystartowaÊ.
Kiedy przyciÈgniesz znaczÈce pieniÈdze, zasady gry siÚ zmieniajÈ.
WiÚcej na ten temat dalej.
Poĝyczki
Poĝyczki dla firmy od konkretnych osób, które oczekujÈ, ĝe pieniÈdze
zostanÈ im zwrócone.
Albo... poĝyczki dla firmy z banku, majÈce na celu sfinansowanie nabycia lub dziaïalnoĂci firmy.
Kredyty
Kredyty wystÚpujÈ w postaci osobistego zadïuĝenia z tytuïu karty
kredytowej lub poĝyczek dla firmy, za spïatÚ których pracownik
musi porÚczyÊ.
Materiaïy i urzÈdzenia
Materiaïy i urzÈdzenia uïatwiajÈce funkcjonowanie firmy to oïówki,
papier, komputery i inne elementy wyposaĝenia, które sprawiajÈ,
ĝe firmie ïatwiej efektywnie funkcjonowaÊ.
Aby stwierdziÊ, czy mamy do czynienia z tego rodzaju elementami, musimy zadaÊ sobie pytanie, czy firma moĝe w ogóle bez nich
funkcjonowaÊ. Wielu fachmanów w okresie tworzenia siÚ firm
korzysta na przykïad z wïasnych laptopów. To przykïad urzÈdzeñ, które uïatwiajÈ dziaïalnoĂÊ. SÈ one czymĂ innym niĝ materiaïy i urzÈdzenia, bez których firma nie mogïaby istnieÊ.
Materiaïy i urzÈdzenia umoĝliwiajÈce funkcjonowanie firmy to na
przykïad serwery danych, maszyny drukarskie, samochody dostawcze i inne przedmioty, bez których firma w ogóle nie byïaby firmÈ.
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Jeĝeli na przykïad kilku facetów zakïada pizzeriÚ i jeden z nich
udostÚpnia piec do pieczenia pizzy, mamy do czynienia z przykïadem urzÈdzenia umoĝliwiajÈcego dziaïalnoĂÊ.
Ustalenie, czy dany element wyposaĝenia umoĝliwia, czy tylko
uïatwia funkcjonowanie firmy, czÚsto bywa trudne — to kwestia
oceny. Weěmy na przykïad krzesïa. Pracownik nie powinien zakïadaÊ, ĝe warte 5000 zï krzesïo Aeron firmy Herman Miller zostanie
uznane za element wyposaĝenia umoĝliwiajÈcego funkcjonowanie
firmy, nawet jeĂli krzesïa sÈ w niej potrzebne. W wiÚkszoĂci przypadków uĝywane krzesïo za 50 zï sprawdzi siÚ równie dobrze.
Pomieszczenia
Chodzi tu o pomieszczenia w innym przypadku generujÈce dochód,
w tym budynki biurowe, lokale handlowe, studia lub inne, które ich
wïaĂciciel zapewne wynajÈïby, gdyby nie korzystaï z nich startup.
W tym jednak przypadku wïaĂciciel dysponuje kosztem alternatywnym w postaci przeznaczenia skïadnika aktywów w celu
upieczenia tortu.
Jeĝeli wszyscy pracownicy wykorzystujÈ nieuĝywany pokój
w domu jednego z nich, nie mamy do czynienia z pomieszczeniem
firmowym, bo wïaĂciciel prawdopodobnie i tak nie zamierzaïby go
wynajmowaÊ. JeĂli jednak Ty i inni pracownicy jesteĂcie bandÈ
baïaganiarzy, byÊ moĝe warto byïoby coĂ mu odpaliÊ w zamian
za korzystanie z wolnego pokój i robienie baïaganu.
Inne zasoby
Niektórzy fachmani mogÈ mieÊ dostÚp do zasobów, z których
firma moĝe od czasu do czasu korzystaÊ, mimo iĝ naprawdÚ nie
jest ich wïaĂcicielem. Fachman moĝe na przykïad dysponowaÊ
pracownikami innej firmy, którzy mogÈ pracowaÊ nad projektami
Twojej firmy w niepeïnym wymiarze czasu pracy. A moĝe fachman posiada jakiĂ sprzÚt, który firma mogïaby „wypoĝyczyÊ” za
tort?
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O ile pewne skïadniki sÈ bardziej produktywne niĝ inne, o tyle
wszystkie powinny byÊ traktowane tak, jakby kreowaïy wartoĂÊ
dodatniÈ.
MógïbyĂ zapytaÊ, dlaczego naleĝy je wszystkie traktowaÊ tak,
jakby kreowaïy wartoĂÊ dodatniÈ? Bo postÚpowanie inaczej jest
nieuczciwe. Jeĝeli pïacisz tortem, musisz byÊ uczciwy. Jeĝeli ktoĂ
dziaïa w imieniu firmy i jego praca okazuje siÚ byÊ stratÈ czasu,
nadal masz do czynienia z wartoĂciÈ. Konkretnie dowiedziaïeĂ siÚ,
ĝe wïaĂnie te dziaïania byïy stratÈ czasu, zatem unikniesz ich powtarzania w przyszïoĂci.
Mój przyjaciel (fachman) harowaï przez prawie dwa lata w firmie, której kierunek rozwoju dyktowaï wiÚkszoĂciowy udziaïowiec.
Pewnego dnia, ni stÈd, ni zowÈd, ten udziaïowiec postanowiï zrezygnowaÊ z pierwotnej strategii na rzecz innej. Zwolniï mojego
przyjaciela i odebraï mu wszystkie udziaïy, bo jego praca nie byïa
zwiÈzana z nowÈ strategiÈ. A skÈd mój przyjaciel miaï to wiedzieÊ?
Zadaj sobie pytanie: „Czy takie postÚpowanie jest uczciwe?”.

Nie kaĝde zaangaĝowanie jest produktywne, ale kaĝde siÚ liczy
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Kiedy stado fachmanów zgadza siÚ poĂwiÚciÊ swój czas, energiÚ i zasoby jakiemuĂ problemowi, nie da siÚ z góry stwierdziÊ,
czy im siÚ uda. Nieuczciwe jest ocenianie wartoĂci wkïadu pracy
poszczególnych osób z perspektywy czasu.
Tego rodzaju dziaïania sprawiajÈ, ĝe wielu doĂwiadczonych
przedsiÚbiorców czuje dyskomfort. Przecieĝ kreowanie wartoĂci
jest podstawÈ kaĝdej firmy. Im wiÚcej masz doĂwiadczenia, tym
ïatwiej i ze stuprocentowÈ pewnoĂciÈ moĝesz stwierdziÊ, gdzie
wytworzona zostaïa wartoĂÊ. Wiele osób myli wïasnÈ zdolnoĂÊ
wïaĂciwej oceny zdarzeñ z perspektywy czasu ze zdolnoĂciÈ przewidywania.
Jeĝeli dotyczy to Ciebie, zrób sobie przerwÚ i zastanów siÚ, jak
zidentyfikowaÊ kreowanie wartoĂci, zanim do niego dojdzie. To
bardzo trudne, nawet dla inteligentnych ludzi. (Podpowiedě: niektórzy fachmani majÈ wiÚksze doĂwiadczenie zawodowe od innych
fachmanów. Takim fachmanom naleĝy siÚ wiÚcej tortu, bo wiÚcej
mogÈ; nie wszyscy fachmani sÈ jednakowi).
Startupy to firmy podejmujÈce ryzyko. OgraniczajÈc z perspektywy czasu wartoĂÊ wkïadu konkretnego fachmana, zmuszasz go
do podjÚcia ryzyka w imieniu caïego stada. Nie moĝesz pozwoliÊ,
ĝeby jeden fachman ponosiï brzemiÚ ryzyka za caïe stado — to
nieuczciwe.

Kiedy jest tort, pojawiajÈ siÚ fachmani i pomagajÈ mu rosnÈÊ.
Fachman chÚtnie dzieli siÚ tortem z innymi fachmanami, jeĂli
w ramach tego podziaïu jest traktowany uczciwie. W koñcu, gdy
wszystko pójdzie dobrze, wystarczy dla kaĝdego. Przecieĝ tort moĝe
wïaĂciwie rosnÈÊ bez ograniczeñ. Jeĝeli Twoja firma nie odniesie
sukcesu, fachman, gdy byï traktowany uczciwie, pewnego dnia
spróbuje znowu.
JeĂli jesteĂ przedsiÚbiorcÈ albo pracowaïeĂ dla peïnego fachmanów startupu we wczesnej fazie rozwoju, wiesz, ĝe istnieje niewiele miejsc tak wypeïnionych emocjami, energiÈ i pasjÈ. Stado
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fachmanów to coĂ, co trzeba zobaczyÊ, i siïa, z którÈ naleĝy siÚ
liczyÊ. Kiedy fachmani nie pozostajÈ w stadzie, czÚsto zajmujÈ siÚ
próbami jego znalezienia lub stworzenia. Czasami fachmani doïÈczajÈ do wielu stad. Stada fachmanów sÈ Ăwietne.

WïaĂciwa opieka nad fachmanami i ich ĝywienie
Jak stwierdziïem wczeĂniej, fachmani nie proszÈ o wiele. Moĝna
pïaciÊ im, przynajmniej czÚĂciowo, tortem. MuszÈ takĝe poczuÊ siÚ
czÚĂciÈ stada. W stadzie fachmani nabierajÈ rozmachu. Oznacza to,
ĝe ich opinie sÈ traktowane powaĝnie, a zaangaĝowanie jest doceniane.
Waĝne, aby karmiÊ fachmanów odpowiednimi porcjami tortu.
JeĂli fachman nie dostaje wystarczajÈco duĝo tortu, czuje siÚ niedoceniany i moĝe opuĂciÊ stado. Jeĝeli karmimy go zbyt duĝymi
kawaïkami tortu, inni fachmani mogÈ siÚ czuÊ niedowartoĂciowani,
poddaÊ siÚ i opuĂciÊ stado albo, co gorsza, mogÈ czuÊ siÚ niedoceniani, poddaÊ siÚ i zostaÊ.
Kiedy pracownicy poddajÈ siÚ i pozostajÈ, firmÚ zaczynajÈ trapiÊ rozgoryczenie i niskie morale. TwierdzÚ, ĝe takie emocje zabijajÈ startupy i uwierz mi, wiem, co mówiÚ.
Wykorzystanie udziaïów do wynagradzania wspóïpracowników,
czyli krojenie tortu, przeprowadzone prawidïowo jest byÊ moĝe
jednym z najistotniejszych narzÚdzi przyciÈgania i utrzymywania
zdrowego stada ciÚĝko pracujÈcych fachmanów. JeĂli zrobimy to
ěle, bÚdziemy mieli do czynienia z wieloma niezadowolonymi fachmanami.
Sam jestem fachmanem, byïem czïonkiem, a zdarzaïo siÚ, ĝe
i przewodnikiem wielu stad. W bardzo niewielu stadach wszyscy
ich czïonkowie byli odpowiednio karmieni.
Bywaïem czïonkiem stad, w których dostawaïem wiÚcej, niĝ
uczciwie mi siÚ naleĝaïo, i takich, w których dawano mi mniej, co
byïo niesprawiedliwe. We wszystkich tych przypadkach moje
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relacje z innymi pracownikami byïy napiÚte ze wzglÚdu na niewïaĂciwy rozkïad udziaïów.
Krojenie tortu zwykle przeprowadzane jest nieprawidïowo.
KrojÈcy popeïniajÈ jeden z dwóch bïÚdów. KrojÈ tort przed upieczeniem albo po jego upieczeniu.

Przed upieczeniem
NajczÚstszym bïÚdem przedsiÚbiorców jest krojenie tortu, zanim
zostanie upieczony. Z mojego doĂwiadczenia wynika, ĝe dzieje siÚ
tak w mniej wiÚcej 90% przypadków. Tacy przedsiÚbiorcy „zaïatwiajÈ to ” z wyprzedzeniem, bo uwaĝajÈ, ĝe dziÚki temu uniknÈ
sporów póěniej. Rzadko siÚ tak zdarza. Problemy pojawiajÈ siÚ
zawsze. MogÈ oczywiĂcie mieÊ charakter jednostronny i nigdy siÚ
o tym nie dowiadujemy, bo druga osoba zirytowana opuszcza firmÚ.
Miaïem kiedyĂ firmÚ z facetem, który nie rozumiaï koncepcji
przyrostu tortu. Podobnie jak wiele innych osób uwaĝaï, ĝe udziaïy
sÈ zasobem skoñczonym. ZaczÈï wiÚc kroiÊ tort dla kaĝdego fachmana, który mógïby siÚ pojawiÊ. Pod wzglÚdem krojenia tortu
byï to najgorszy wspólnik, jakiego kiedykolwiek spotkaïem. Nie
muszÚ chyba dodawaÊ, ĝe juĝ z nim nie pracujÚ, a nawet wiÚcej,
nigdy nie doïÈczÚ do stada, w którym on siÚ znajdzie. To czïowiek
sukcesu, który jednak po prostu nie zna zasad funkcjonowania
startupowego tortu, wiÚc odnosi sukcesy w sposób nieuczciwy,
kosztem innych.
Gdy fachmani odnoszÈ sukces, powinien on byÊ wspólny, gdy
ponoszÈ poraĝkÚ, ona takĝe powinna byÊ wspólna.
Powodem licznych problemów z krojeniem tortu przed upieczeniem jest fakt, ĝe startupy zmieniajÈ siÚ szybko — naprawdÚ
szybko. Nigdy nie wiesz, co znajdziesz za rogiem, i nie jesteĂ w stanie przewidzieÊ, co siÚ wydarzy. Gdy wiÚc okolicznoĂci nieuchronnie ulegnÈ zmianie, Ty i Twoi koledzy fachmani bÚdziecie musieli
albo przejĂÊ przez bolesny proces renegocjacji zasad uczestnictwa
w firmie, aby wszystko wyprostowaÊ, albo pogodziÊ siÚ z niespra-
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wiedliwymi proporcjami udziaïów. Tak czy inaczej wasze wzajemne
relacje na tym ucierpiÈ, czÚsto w sposób niemoĝliwy do naprawienia.
BïÈd zwiÈzany z krojeniem tortu przed jego upieczeniem popeïniïem kilkakrotnie i za kaĝdym razem tego ĝaïowaïem. Kilka lat
temu wpadïem na pomysï strony internetowej, która miaïa zmieniÊ Ăwiat. W swojej nadgorliwoĂci chciaïem, aby powstaïa jak
najprÚdzej i popeïniïem bïÈd, krojÈc tort przed upieczeniem. Daïem
deweloperowi 75% udziaïów, aby stworzyï stronÚ. Ja zatrzymaïem 25%, uznajÈc, ĝe tak jest dobrze, bo chciaïem zostaÊ cichym
wspólnikiem. Strona powstaïa...
Aby jednak miaïa jakÈkolwiek wartoĂÊ, musieliĂmy umieĂciÊ
jÈ na rynku. Ja jestem goĂciem od marketingu, ale jako udziaïowiec mniejszoĂciowy nie miaïem specjalnie motywacji, aby poĂwiÚcaÊ swój czas temu projektowi. W ten sposób sam siebie wykiwaïem, krojÈc tort przed upieczeniem.
Deweloper teĝ zostaï potraktowany niesprawiedliwie. Jest Ăwietnym programistÈ, ale nie marketingowcem. JeĂli bÚdziemy chcieli
zatrudniÊ jakiegoĂ fachmana, ĝeby zajÈï siÚ kwestiami marketingowymi, co zrobimy? Czy to ja powinienem znaleěÊ kogoĂ takiego
i zapïaciÊ mu z wïasnej kieszeni? Czy mam poĂwiÚciÊ wïasny czas?
A moĝe ma to zrobiÊ deweloper?
Nasze udziaïy sÈ ustalone. Moĝe moglibyĂmy przyznaÊ jakiĂ
pakiet nowemu goĂciowi od marketingu, ale kto ma zrezygnowaÊ
z czÚĂci swoich udziaïów? PamiÚtajmy, ĝe tort jest w tej chwili
praktycznie tej samej wielkoĂci, jak wtedy, gdy zaczynaliĂmy.
Mamy stronÚ internetowÈ, ale bez pïacÈcych klientów nie jest ona
wiele warta.
Czy to ja powinienem zrezygnowaÊ z czÚĂci tortu, czy deweloper? Czy kaĝdy z nas powinien oddaÊ takÈ samÈ czÚĂÊ, czy powinniĂmy zrobiÊ to proporcjonalnie do naszych udziaïów? To trudne
pytanie i temat na trudnÈ rozmowÚ.
JeĂli nawet dojdziemy do porozumienia, caïa sytuacja odciĂnie
swoje piÚtno na naszej relacji i zanim skoñczymy, bÚdzie siÚ to
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powtarzaÊ wielokrotnie. Mógïbym na przykïad zasugerowaÊ, ĝebyĂmy zaczÚli od nowa i inaczej podzielili tort. Deweloper niewÈtpliwie otrzyma mniej, co bÚdzie dla niego irytujÈce, chociaĝ wie, ĝe
aktualnie posiadany przez niego pakiet i tak jest bezwartoĂciowy.
W koñcu wszystkie emocje zniknÈ i firma straci impet, bo ěle
pokroiliĂmy tort. Renegocjacje sÈ w stanie zabiÊ firmÚ.
MógïbyĂ pomyĂleÊ, ĝe nauczyïem siÚ czegoĂ na wïasnym bïÚdzie. Niestety nie. TrochÚ póěniej przyszedï mi do gïowy inny
pomysï na firmÚ, który sprzedaïem kilku deweloperom. Chciaïem
zachÚciÊ ich do pracy, proponujÈc tort. To fachmani, wiÚc chÚtnie
siÚ zgodzili. I znowu popeïniïem bïÈd, krojÈc tort przed upieczeniem.
Kiedy zdaïem sobie sprawÚ, ĝe element technologiczny byï
znacznie mniej istotny, niĝ zakïadaïem, stwierdziïem, ĝe zaproponowaïem deweloperom zbyt duĝo tortu. ProgramiĂci uwaĝajÈ, ĝe
sÈ wïaĂcicielami znaczÈcej czÚĂci mojego pomysïu, a ĝaden z nich
nie wykonaï w ogóle ĝadnej pracy! Projekt utknÈï obecnie w martwym punkcie z dwóch powodów: po pierwsze, pokroiïem tort
z wyprzedzeniem i teraz stojÚ przed koniecznoĂciÈ renegocjacji
warunków porozumienia, a po drugie, przestaïem pracowaÊ nad
projektem, bo dziÚki niemu wpadïem na pomysï tej ksiÈĝki!
WiÚcej tego bïÚdu nie popeïniÚ!
Nabywanie praw do udziaïów i opcje
Nabywanie praw do udziaïów to popularna metoda zabezpieczajÈca tych, którzy krojÈ tort przed upieczeniem. Nabywanie praw
do udziaïów jest strukturÈ, zgodnie z którÈ udziaïy sÈ przyznawane
na podstawie okreĂlonego harmonogramu. Firma moĝe na przykïad przyznaÊ Ci 2000 swoich udziaïów, prawa do których bÚdziesz
nabywaï po 100 na koniec kaĝdego miesiÈca. Pod koniec ósmego
miesiÈca bÚdziesz miaï ich 800. Pod koniec 20 miesiÈca bÚdziesz
wïaĂcicielem wszystkich 2000 udziaïów. Potem albo nie otrzymasz
juĝ nic, albo bÚdziesz musiaï rozpoczÈÊ negocjacje, aby zdobyÊ wiÚcej udziaïów.
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PrzedsiÚbiorcy zdajÈ sobie sprawÚ, ĝe jeĝeli pokrojÈ tort, a nastÚpnie poszczególni fachmani bÚdÈ nabywaÊ do niego prawa w sposób rozïoĝony w czasie, powstanie zabezpieczenie na wypadek,
gdyby któryĂ z fachmanów siÚ nie sprawdziï. Problem polega jednak na tym, ĝe trzeba z góry ustaliÊ, jaki kawaïek tortu poszczególni fachmani otrzymajÈ, co oznacza, ĝe trzeba bÚdzie takĝe z góry
ustaliÊ wartoĂÊ tortu. W startupie w fazie luki czegoĂ takiego po
prostu nie da siÚ zrobiÊ. Kiedy jednak firma stanie siÚ dojrzalsza,
jej wartoĂÊ takĝe bÚdzie bardziej konkretna i program nabywania
praw do udziaïów moĝe funkcjonowaÊ nadzwyczaj skutecznie.
Firmom odpowiada przyznawanie praw do udziaïów, bo uwaĝajÈ, ĝe pomaga ono utrzymaÊ pracowników. Pracownik musi na
przykïad pozostaÊ w firmie przez okreĂlonÈ liczbÚ miesiÚcy, zanim
otrzyma prawa do wszystkich naleĝnych mu udziaïów. Jeĝeli pracownik odejdzie, nabywanie przez niego praw do udziaïów siÚ
koñczy.
Nabywanie praw do udziaïów i opcje sÈ zgodne z prawem
i w zakresie krojenia tortu funkcjonujÈ caïkiem dobrze. Dalej
w ksiÈĝce opowiem, jak powinieneĂ rozmawiaÊ z prawnikiem na
temat zasad nabywania praw do udziaïów w specfunduszu.
Oprócz przyznawania praw do udziaïów, firmy zazwyczaj wykorzystujÈ opcje zamiast rzeczywistych udziaïów. Opcje pozwalajÈ
fachmanom na czerpanie korzyĂci finansowych zwiÈzanych z udziaïami, umoĝliwiajÈc im jednoczeĂnie unikniÚcie pewnych konsekwencji podatkowych. Wykorzystywanie opcji umoĝliwia zasadniczo okreĂlenie, jak zostanie pokrojony tort, kiedy nadejdzie pora,
aby go zjeĂÊ. DziÚki nim tort pozostaje w caïoĂci, a nóĝ pozostaje
czysty.
Informacja o nabywaniu praw do udziaïów
Zasady przedstawione w tej ksiÈĝce mogÈ sïuĝyÊ za podstawÚ harmonogramu nabywania praw do udziaïów. PomagajÈ rozwiÈzywaÊ potencjalne problemy podatkowe wynikajÈce z emisji udziaïów.
WiÚcej na ten temat dalej...
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Po upieczeniu
Czasami przedsiÚbiorcy przewidujÈ problemy z krojeniem tortu
przed upieczeniem, wiÚc decydujÈ siÚ pokroiÊ tort po upieczeniu.
To jeszcze gorsze niĝ zrobienie tego z wyprzedzeniem. Teraz, gdy
tort jest upieczony i ma jakÈĂ wartoĂÊ, zacznie siÚ szaï, bo kaĝdy
z fachmanów bÚdzie próbowaï zdobyÊ jak najwiÚkszy kawaïek.
A co gorsza, wszyscy sÈ gïodni! Nie zostali jeszcze nakarmieni!
Moi przyjaciele zaïoĝyli pewnego razu sklep rowerowy. Wszyscy
wïoĝyli w niego czas, energiÚ, i proszÚ, zarobili pieniÈdze!
Pojawiïa siÚ wiÚc kupa kasy, ale ĝaden z nich nie wiedziaï, co
z niÈ zrobiÊ. Do kogo te pieniÈdze naleĝaïy? Czy powinni zatrzymaÊ je w firmie, czy podzieliÊ? Nie wszyscy zrobili tyle samo, kilku
wyasygnowaïo dodatkowo wïasne pieniÈdze na materiaïy marketingowe.
Jeden ze wspólników byï wïaĂcicielem wszystkich narzÚdzi i stoiska. Inny byï czïonkiem klubu rowerowego i dziÚki niemu wielu
innych jego czïonków staïo siÚ klientami firmy. Po dïuĝszych ceregielach wspólnicy stchórzyli i podzielili pieniÈdze równo pomiÚdzy siebie. Wszyscy czuli siÚ oszukani. Firma siÚ skoñczyïa.
Kiedy kroicie tort po upieczeniu, zostajecie zmuszeni do podejmowania subiektywnych decyzji dotyczÈcych poziomu zaangaĝowania innych. Musicie przypomnieÊ sobie, co podczas pieczenia
tortu byïo skuteczne, a co nie. Kaĝdy patrzy na sprawÚ z innego
punktu widzenia, wiÚc nikt siÚ z nikim nie zgadza.
Czasami stado fachmanów, zanim zacznie myĂleÊ o pokrojeniu
tortu, wykonuje niewielkÈ pracÚ w postaci napisania biznesplanu.
Wtedy, gdy tort zaczyna siÚ piec, fachmani zaczynajÈ dostrzegaÊ
przyrastajÈcÈ wartoĂÊ i kaĝdy chce dostaÊ kawaïek tortu. I znowu
pojawia siÚ gorÈczkowy apetyt i stado niezadowolonych fachmanów.
Niezaleĝnie od tego, czy kroisz tort przed upieczeniem, czy po
upieczeniu, podejmujesz wielkie ryzyko, bo moĝesz zostaÊ wykiwany lub sam kogoĂ wykiwaÊ. StÈpasz po cienkiej linie, nawet jeĂli
Twoje intencje sÈ jak najlepsze.
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Czasami przedsiÚbiorcy znajdujÈ wïaĂciwÈ odpowiedě, bo majÈ
wystarczajÈco duĝo doĂwiadczenia, aby wiedzieÊ, czego bÚdÈ potrzebowaÊ, czasami majÈ szczÚĂcie, a czasami tort roĂnie tak szybko
i staje siÚ tak duĝy, ĝe o wïaĂciwÈ odpowiedě nikt nie dba (jak podczas bañki internetowej).
Nie zawsze jednak moĝna liczyÊ na tak pomyĂlny zbieg okolicznoĂci i wiele dobrych firm, w których pracujÈ dobrzy fachmani,
czÚsto rujnuje swoje szanse na sukces, bo podejmuje nieuniknione
zïe wybory.

Ustalony podziaï
Niezaleĝnie od tego, czy dzielimy tort przed upieczeniem, czy po
upieczeniu, pogïÚbiamy swoje problemy z powodu ustalonego
podziaïu (zwanego takĝe „statycznym”). DziĂ prawie kaĝdy na tej
planecie tak robi. Ustalony podziaï oznacza, ĝe gdy tort zostanie
pokrojony, procentowe udziaïy pozostajÈ staïe, aĝ dojdzie do
nowych negocjacji. Niezaleĝnie od swojego rozpowszechnienia,
ustalone podziaïy zawsze powodujÈ problemy zwiÈzane z kwestiami
uczciwoĂci (bez wyjÈtków).
Niedïugo poznasz nowÈ metodÚ, zwanÈ podziaïem „dynamicznym”, która pozwala na wïaĂciwe dostosowywanie okreĂlonych
procentowo udziaïów, bez koniecznoĂci stresujÈcego renegocjowania ich. Jej przewaga nad ustalonym podziaïem stanie siÚ dla
Ciebie caïkowicie jasna po przeczytaniu tej ksiÈĝki, czyli za parÚ
krótkich, przyjemnych godzin.

Pole minowe
IstniejÈ oczywiĂcie startupy, które z powodzeniem rozwiÈzujÈ
kwestie alokacji udziaïów. Prawie wszystkie, o których kiedykolwiek sïyszaïem, krojÈ tort przed wygenerowaniem wartoĂci lub
po jej wygenerowaniu. W takich przypadkach jestem w stanie
w zasadzie zagwarantowaÊ, ĝe co najmniej jeden z uczestników
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poczuje siÚ niewïaĂciwie potraktowany, chyba ĝe wspólnicy nie
zobaczÈ niesprawiedliwoĂci podziaïu, bo nie bÚdÈ o niej wiedzieli.
Tak czy inaczej, mamy tu do czynienia z minami, które w koñcu
wybuchnÈ. Pierwsza, gdy powoli przepeïni siÚ czara narastajÈcej
w organizacji wzajemnej wrogoĂci, a druga gwaïtownie, gdy wspólnicy obudzÈ siÚ i uĂwiadomiÈ sobie, ĝe zostali ěle potraktowani.
Ale do tego moĝe nie dojĂÊ...
Firma moĝe radziÊ sobie tak dobrze, ĝe wszyscy postanowiÈ
skoncentrowaÊ siÚ na sukcesie i cieszyÊ z tego, co dostali. WiÚkszoĂÊ odnoszÈcych sukces startupów potrafi przetrwaÊ fazÚ wstÚpnÈ,
mimo problemów z alokacjÈ udziaïów. MuszÈ, nie majÈ innego
wyjĂcia.
Niestety z mojego doĂwiadczenia wynika, ĝe wiele dobrych
pomysïów nie jest w stanie przetrwaÊ z powodu tego, jak krojony
jest tort na wczesnych etapach istnienia firm.
Na kaĝdÈ firmÚ, która z powodzeniem porusza siÚ po polu
minowym, przypada kilka takich, którym siÚ to nie udaje, bo nie
mogÈ ominÈÊ problemów miÚdzyludzkich zwiÈzanych z alokacjÈ
udziaïów.
Musimy znaleěÊ sposób, aby zapobiec takim problemom, zanim
siÚ pojawiÈ.

Potrzebujemy rozwiÈzania
Podstawowym problemem z wykorzystywaniem udziaïów jako
wynagrodzenia jest fakt, ĝe udziaïy (tort) nie majÈ realnej wartoĂci. Bez konkretnego modelu zdani na subiektywny osÈd przedsiÚbiorcy starajÈ siÚ im przypisaÊ realnÈ wartoĂÊ. CoĂ takiego na
wstÚpnym etapie istnienia startupu jest praktycznie niemoĝliwe.
Jeĝeli wartoĂÊ rzeczywista jest tak niejasna, co jest jasne? Odpowiedě brzmi: wartoĂÊ wzglÚdna.
O ile niemoĝliwe jest obliczenie wartoĂci rzeczywistej, o tyle stosunkowo ïatwo obliczyÊ wartoĂÊ wzglÚdnÈ. Moĝemy wiÚc do rozwiÈzania problemu wykorzystaÊ wïaĂnie jÈ.
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Aby rozwiÈzaÊ problem, musimy znaleěÊ taki sposób krojenia
tortu, który jest ïatwy do zrozumienia i:
9 wynagradza uczestników podziaïu na podstawie wzglÚdnej
wartoĂci skïadników, których dostarczajÈ,
9 zapewnia im motywacjÚ, aby nadal dostarczali kolejnych
skïadników,
9 pozwala zaïoĝycielom na uczciwe dodawanie i usuwanie
wspólników,
9 jest elastyczny w obliczu gwaïtownych zmian.
A oto dobre wieĂci. RozwiÈzanie istnieje. Nazywa siÚ „specfundusz”. Specfundusz opiera siÚ na wartoĂci wzglÚdnej zaangaĝowania poszczególnych fachmanów, gdy wiÚc nadejdzie czas alokacji
udziaïów, wiadomo bÚdzie, kto ile otrzyma.
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