Dowiedz się, jak założyć własny fundusz VC

Chcesz inwestować w startupy?

do 2,5x

Zrób to z nami!

Asymetrii zysku dla Inwestorów Prywatnych
funduszu VC

Nasze cele
Finansowanie
start-upów

Tworzenie profesjonalnych zespołów
zarządzających funduszami VC

Rozwój ekosystemu
innowacji i startupów

782 mln PLN

do

3 mln PLN

Wejście kapitałowe
w start-up

Budżet funduszu
PFR Starter

Kogo szukamy
Zgranych zespołów z komplementarnym doświadczeniem
inwestycyjnym, przedsiębiorczym i branżowym
Zespołów chcących inwestować w innowacyjne
branże i mających w nich doświadczenie
Zespołów, które będą w stanie zaangażować się w
zarządzanie funduszem w określonym wymiarze czasu

20-50 mln PLN
Wysokość inwestycji
PFR Starter w fundusz VC

do

do

80%

Udziału PFR Starter
w kapitalizacji funduszu VC

2,5%

Rocznie opłaty za zarządzanie dla
zespołu zarządzającego1
1Liczona

od wysokości docelowej kapitalizacji funduszu VC
Źródło: PFR Ventures
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Dlaczego warto…
…zostać zespołem zarządzającym VC:

Dynamika rynku
Skorzystanie z dynamicznego
rozwoju polskiej branży
nowych technologii

Opłata za zarządzanie
Pokrywanie kosztów
funkcjonowania funduszu, w
tym wynagrodzeń

Carried Interest
Udział w zyskach
z Inwestycji

Unikalna ścieżka kariery
w szybko rozwijającym się
obszarze finansów i inwestycji
– venture capital

…współpracować z nami:

Pełna niezależność
w podejmowaniu decyzji
inwestycyjnych przez zespół
(PFR nie ma prawa głosu)

Ułatwiony fundraising
(PFR Starter zapewnia do 80%
kapitalizacji funduszu)

„First time teams”
Możliwość sprofesjonalizowania
działalności inwestycyjnych przez
zespoły, które wcześniej nie
prowadziły funduszu

„Asymetria zysku
dla Inwestorów Prywatnych
(przy inwestycji 20% kapitalizacji
funduszu, uzyskanie do 50% zysku)
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Jak zbudować fundusz VC w 3 krokach
Jeżeli masz jedno z:
Zespół

1. Zapoznaj się z programem

W którym są osoby z doświadczeniem inwestycyjnym (np. w ramach funduszu
VC/PE, jako anioł biznesu), przedsiębiorczym (np. jako co-founder startupu)
oraz branżowym (np. jako biotechnolog)
W którym część osób może się w pełni zaangażować w zarządzanie
funduszem VC

Inwestorów

Zapoznaj się z prezentacją ze spotkania informacyjnego
Masz pytania? Skontaktuj się z nami
(dane kontaktowe na ostatniej stronie)

2. Uzupełnij aplikację

Którzy są w stanie zadeklarować inwestycję w fundusz VC minimum 20% jego
kapitalizacji (minimum 5 mln zł inwestycji łącznie)
Którzy zgadzają się, aby decyzje inwestycyjne były podejmowane niezależnie
przez zespół zarządzający funduszem VC

Pomysł na fundusz

Dokumentacja oraz inne materiały potrzebne do złożenia
aplikacji są zamieszczone na naszej stronie internetowej
Będziemy chcieli lepiej poznać Wasz zespół, strategię
inwestycyjną, potencjalne cele inwestycyjne oraz inwestorów

3. Złóż ofertę

Który ma inwestować w perspektywiczne branże i jego Zespół ma
doświadczenie spójne z profilem tych branż
Który wie skąd może pozyskiwać ciekawe projekty do zainwestowania i jak
pomóc im w rozwoju

*Dokumentacja

oraz możliwość zadania pytań dostępna na stronie https://www.pfrventures.pl/pl/fundusze/1/pfr-starter-fiz/

Poprzez naszą platformę w dniach 20 sierpnia – 7 września
2018 roku będziesz mógł złożyć ofertę
W ciągu kilku tygodni przeanalizujemy ofertę i potencjalnie
zaprosimy do kolejnego etapu
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Współpracują z nami
PFR Ventures

~ 5 mld PLN
5
SILBA SA

APER Ventures

Źródło: PFR Ventures

~ 40 osób

Docelowa łączna kapitalizacja funduszy
venture capital, w które zainwestujemy

Liczba Funduszy Funduszy (eng. „FoF”)
dedykowanych inwestycjom w fundusze
inwestujące w spółki na każdym etapie rozwoju

Dedykowany zespół profesjonalistów z
doświadczeniem w PE/VC, FoF oraz CVC

Naszym celem jest rozwój profesjonalnego
rynku Venture Capital w Polsce
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Programy PFR Ventures
Program PFR Starter – 782 mln PLN
Finansowanieprojektówna najwcześniejszym etapie rozwoju
Dedykowany funduszom VC, wkład PFR V do 50 mln PLN;
udział w kapitalizacji funduszu VC do 80%
Kryteria inwestycyjne: Seed, Start-up
Ticket inwestycyjny do 3 mln PLN

Program PFR Biznest – 258 mln PLN

Program PFR Otwarte Innowacje – 421 mln PLN

Finansowanie projektów w koinwestycji z Aniołami Biznesu

Finansowanie projektów B+R

Dedykowany Funduszom Koinwestycyjnym, kapitalizacja do 30 mln PLN,
koinwestycje z Aniołami Biznesu 50:50
Kryteria inwestycyjne: Seed, Start-up;
Ticket inwestycyjny do 4 mln PLN

Dedykowany funduszom VC oraz koinwestycyjnym, wkład PFR V
do 78 mln PLN; udział w kapitalizacji funduszu VC do 60%
Kryteria inwestycyjne: Projekty B+R, Start-up, Rozwój, Ekspansja;
Ticket inwestycyjny 5 - 40 mln PLN

Program PFR KOFFI – 324 mln PLN

Program PFR NCBR CVC – 800 mln PLN

Finansowanie ekspansji oraz wzrostu dojrzałych projektów

Finansowanie projektów wraz z inwestorem korporacyjnym

Dedykowany funduszom VC, wkład PFR V do 60 mln PLN;
udział w kapitalizacji funduszu VC do 50%
Kryteria inwestycyjne: Rozwój, Ekspansja, Wzrost;
Ticket inwestycyjny do 60 mln PLN

Dedykowany funduszom VC, wkład PFR V do 160 mln PLN;
udział w kapitalizacji funduszu VC do 50%
Kryteria inwestycyjne: Rozwój, Ekspansja, Wzrost;
Ticket inwestycyjny do 60 mln PLN

Źródło: PFR Ventures
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W razie pytań, skontaktuj się z:
Paweł Lipkowski
Investment Manager
PFR Starter FIZ
Pawel.Lipkowski@pfrventures.pl

Karol Lasota
Investment Associate
PFR Starter FIZ
Karol.Lasota@pfrventures.pl
O PFR Ventures
PFR Ventures daje start-upom i inicjatywom B+R szansę na otrzymanie finansowania
na każdym etapie rozwoju - od fazy pomysłu po ekspansję międzynarodową. Do
2023 r. PFR Ventures zainwestuje 2,6 mld PLN za pośrednictwem pięciu funduszy
funduszy obejmujących różne segmenty i fazy rynku VC oraz przeznaczonych na
rozwój ekosystemu venture capital / start-upów w Polsce.
Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na www.pfrventures.pl
PFR Ventures sp. z o.o., Krucza 50, 00-001 Warszawa
t: +48 22 537 75 41 | f: +48 22 378 49 51

