PREZENTACJA

Pieniądze jednak to
nie wszystko...
...przynajmniej jeśli chodzi o wczesną fazę rozwoju inwestycji.
Można jednak zadać pytanie: jeśli nie tylko pieniądze, to co jeszcze?
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ieniądze jednak to nie wszystko… – śpiewają bracia Golec
w komedii Juliusza Machulskiego. O prawdziwości tych słów nie
trzeba dzisiaj chyba nikogo przekonywać, jednak jeśli na myśli
mamy inwestycje we wczesnych fazach rozwoju, nabierają one
zupełnie nowego znaczenia. Aby skutecznie wspierać pomysłodawców
od biznesplanu do zyskownego i biznesowo skalowalnego przedsiębiorstwa, potrzebne są trzy sprawnie działające elementy – fundusze typu
seed, fundusze typu venture capital oraz aktywna sieć Aniołów Biznesu.
Fundusze typu seed biorą na siebie ryzyko sfinansowania pierwszej
– najbardziej ryzykownej – fazy rozwoju pomysłu. W naszej strukturze
są to: warszawski Akcelerator Innowacji NOT, krakowski Fundusz Zaląż-

sowania, które obecnie odbywa się u nas poprzez Fundusz FIZ Venture
Capital Satus. Połowę z 50 milionów złotych kapitalizacji zainwestowało
na preferencyjnych warunkach przeszło 50 prywatnych inwestorów,
drugą połowę zapewnił Krajowy Fundusz Kapitałowy – inicjatywa
Banku Gospodarstwa Krajowego. Limit inwestycyjny w wysokości
1,5 miliona euro pozwala skutecznie finansować dalszy rozwój innowacyjnych projektów. W konstrukcję funduszu wpisane są mechanizmy
nie tylko znacząco ograniczające ryzyko inwestorów prywatnych, ale
także zapewniające im z góry określoną minimalną stopę
zwrotu przy jednoczesnym nielimitowanym poziomie potencjalnych zysków.
Trzecim elementem jest aktywna
i sprawnie działająca sieć Aniołów
Biznesu licząca około 100 członków,
głównie osób fizycznych – inwestorów kapitałowych i doświadczonych biznesowych praktyków.
Poza środkami finansowymi
zapewnia nieocenione wielopłaszczyznowe wsparcie dla
Grupa podmiotów zarząprojektów na każdym etapie
dzających funduszami seed
rozwoju. Wypracowane mechai venture capital.
nizmy finansowe wspierają proces
www.satus.pl
integracji pomysłodawców z inwestorami prywatnymi. Niejednokrotnie
mają oni zwiększony wpływ na codzienne
życie spółek portfelowych, na przykład poprzez
zasiadanie w ich radach nadzorczych. Cyklicznie organizowane fora inwestycyjne, mitingi oraz szkolenia podnoszą świadomość wzajemnych potrzeb, a także ułatwiają dwukierunkowy
przepływ informacji. Funkcjonowanie w innowacyjnym środowisku młodych przedsiębiorców skutkuje nowatorskim spojrzeniem
Piotr Kupczak,
na tradycyjne instrumenty inwestycyjne. Obecnie Satus,
partner zarządzający
jako pierwszy na rynku, wprowadza w życie unikalny
Sieci Inwestorów
instrument finansowy przygotowany specjalnie
Prywatnych Satus
Fundusze typu
dla Aniołów Biznesu i wpisujący się wprost w ich
seed i venture capital
potrzeby. To lata doświadczeń zebranych na tym
oraz aktywna sieć Aniołów
kowy KPT oraz Jagiellońskie Centrum Innowacji
rynku dają perspektywę na ponadprzeciętne
Biznesu to skuteczne
JCI Venture, łódzki Fundusz StartMoney oraz śląski
zyski przy minimalnym ryzyku. Parafrazując
narzędzia wspierające
Techno-Park Gliwice. W całości realizowane ze
słowa przywołanej na początku piosenki, daleko
nowo powstałe
środków UE w ramach programu Kapitał dla Innowacji
mi do „naiwnego wierzenia w cud”, ale wiem na
firmy.
– Działanie 3.1 pozwalają zainwestować do 200 tysięcy
pewno, że cały nasz ciężko pracujący zespół marzy
euro w pojedynczy projekt, walidując najważniejsze
o „wielkiej wygranej”. Właśnie to marzenie, z tyloma
wskaźniki oraz założenia biznesowe. Pozytywne przejście
wspaniałymi, zaangażowanymi osobami dokoła, jeszcze
powyższego etapu najczęściej otwiera drogę do drugiego etapu finannigdy nie było tak bliskie spełnienia!
Piotr Kupczak

