
  
     
 
 

 

Ogłoszenie o Naborze 

propozycji inwestycyjnych 

na utworzenie funduszy corporate venture capital 

w Programie BRIdge VC finansowanych ze środków PFR NCBR CVC FIZ AN 

oraz Inwestorów Prywatnych 

 

Warszawa, 25 sierpnia 2017 r. 

 

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BGK S.A. z siedzibą przy ul. Ludnej 2, 00-406 Warszawa, 

wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000486060 („TFI BGK”) informuje, iż PFR NCBR CVC Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 

Aktywów Niepublicznych („Fundusz” lub „PFR NCBR CVC FIZ”) rozpoczyna proces naboru Ofert, 

którego celem jest wybór propozycji inwestycyjnych na utworzenie funduszy corporate venture capital w 

Programie BRIdge VC finansowanych ze środków PFR NCBR CVC FIZ oraz Inwestorów Prywatnych. 

 

Podstawowe informacje o Naborze 

Organizator: TFI BGK S.A. przy wsparciu PFR Ventures Sp. z o. o. 

Celem inwestycyjnym Funduszu jest zbudowanie portfela Funduszy CVC, które zainwestują w Spółki 

Celowe z zamiarem spowodowania wzrostu ich wartości i korzystnego wyjścia z inwestycji. 

Kwota środków publicznych przeznaczona na realizację Programu BRIdge VC (Budżet Programu) 

dedykowana Funduszowi wynosi równowartość 100 mln EUR, tj. ok. 440 mln zł. Kwota środków 

finansowych przeznaczonych na zapewnienie finansowania Funduszom CVC wynosi ok. 800 mln zł, w 

tym kapitał od Inwestorów Prywatnych wyniesie min. 50%. Docelowo przewiduje się utworzenie od 6 do 

9 Funduszy CVC, przy czym maksymalna wysokość wkładu Funduszu wynosi ok. 80 mln zł. 

Nabór prowadzony w oparciu o niniejszą Procedurę realizowany jest w ramach projektu finansowanego ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 

2014 – 2020, działaniu 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, poddziałaniu 1.3.2. 
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Publiczno – prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo – rozwojowych z udziałem funduszy 

kapitałowych – BRIdge VC.  

 

Czas i miejsce Naboru Ofert 

Nabór będzie prowadzony w sposób ciągły. 

Oferty w ramach Naboru mogą być składane w okresie od dnia 25 sierpnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 

2020 r. do godz. 24:00 czasu środkowoeuropejskiego (CET) lub do wyczerpania środków finansowych. 

W przypadku, gdy suma wkładów Funduszu w ramach Deklarowanych Kapitalizacji Funduszy CVC 

wynikająca ze złożonych propozycji inwestycyjnych przekroczy kwotę Budżetu Inwestycyjnego Programu, 

Organizator ma prawo ogłosić, poprzez komunikat na swoich stronach internetowych, o wstrzymaniu 

przyjmowania ofert. Wznowienie procesu Naboru propozycji inwestycyjnych zostanie ogłoszone poprzez 

komunikat na stronach internetowych Organizatora.  

Oferta powinna zostać przygotowana w języku polskim lub w języku angielskim. Dokumenty sporządzone 

w języku angielskim powinny być przesłane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku 

rozbieżności wiążąca jest wersja polskojęzyczna.  

Oferty należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta elektronicznego 

utworzonego poprzez rejestrację udostępnionej do tego celu platformy internetowej pod adresem: 

https://pfrventures.pl/pl/fundusze/7/pfr-ncbr-cvc/. 

Szczegółowe zasady przygotowania i składania ofert określone są w Procedurze naboru oraz wyboru 

propozycji inwestycyjnych na utworzenie funduszy corporate venture capital w Programie BRIdge VC 

finansowanych ze środków PFR NCBR CVC FIZ oraz Inwestorów Prywatnych, która wraz pełną 

dokumentacją Naboru dostępna jest pod adresem wskazanym w sekcji ‘Dokumenty Naboru do 

pobrania’. 

 

Rodzaje podmiotów mogących ubiegać się o środki w ramach Naboru 

W ramach Naboru Oferty mogą składać:  

• istniejące fundusze kapitałowe lub   

• Podmioty Zarządzające mające utworzyć Fundusz Kapitałowy (Fundusz CVC) – w sytuacji, 

gdy w dniu złożenia Oferty nie został jeszcze utworzony Fundusz Kapitałowy (Fundusz CVC). 

 

https://pfrventures.pl/pl/fundusze/7/pfr-ncbr-cvc/
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Kontakt 

Pytania dotyczące Naboru można kierować za pośrednictwem udostępnionej dla tego celu platformy 

internetowej dostępnej pod adresem: https://pfrventures.pl/pl/fundusze/7/pfr-ncbr-cvc/, bądź z 

wykorzystaniem poniższych danych kontaktowych: 

PFR Ventures Sp. z o. o. 

tel. +48 885 996 988 

tel. +48 698 168 356 

fax: +48 22 378 49 51  

 

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi istotne dla Oferentów zamieszczane są na stronie internetowej 

pod adresem https://pfrventures.pl/pl/fundusze/7/pfr-ncbr-cvc/. 

Dokumenty Naboru do pobrania dostępne pod adresem https://pfrventures.pl/pl/fundusze/7/pfr-ncbr-

cvc/. 

Procedura naboru oraz wyboru propozycji inwestycyjnych na utworzenie funduszy corporate venture 

capital w Programie BRIdge VC finansowanych ze środków PFR NCBR CVC FIZ oraz Inwestorów 

Prywatnych  

Załącznik 1 – Wzór Formularza Oferty,  

Załącznik 2 – Wzór Formularza Weryfikacji Członków Zespołu Oferenta, 

Załącznik 3A – Wzór Oświadczenia Inwestora Prywatnego niebędącego osobą fizyczną /Korporacyjnego 

Załącznik 3B – Wzór Oświadczenia Inwestora Prywatnego będącego osobą fizyczną, 

Załącznik 4 – Wzór Oświadczenia Oferenta, 

Załącznik 5 – Zakres Strategii Inwestycyjnej, 

Załącznik 6 – Oświadczenie o niepopełnieniu przestępstw i braku postępowań karnych, 

Załącznik 7 – Term sheet. 
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