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Przewodnik po polskim rynku VC  
dla przedsiębiorców, partnerów funduszy  

i inwestorów instytucjonalnych



Polski rynek VC ma przed sobą bardzo dobre perspektywy, jednak – aby spełnił pokła-
dane w nim oczekiwania i aktywnie wpływał na rozwój innowacyjnej gospodarki – musi 
znacznie się rozwinąć i zwiększyć skalę swojego działania. „Moda na startupy”, która miała 
i wciąż ma pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorczości, powinna się przełożyć w poja-
wienie się jakościowych spółek VC, które mają zweryfikowane modele biznesowe, zaanga-
żowane zespoły oraz dobrze określony skalowalny rynek działania.

Kapitałowe zaangażowanie instytucji państwowych na pewno jest czynnikiem wspierają-
cym rozwój innowacyjnych młodych przedsiębiorstw, jednak konieczne jest, aby szło ono  
w parze z doświadczeniem zarządzających alokujących te środki oraz mądrym ich wydatko-
waniem już przez same spółki.

Oznaką rozwoju polskiego rynku VC będzie wzrost liczby rund finansowania  
z zaangażowaniem wielu funduszy. To oznaka rozwiniętych rynków kapitałowych;  
to też benefit dla spółek, które mogą korzystać z szerszego know-how. Wybór  
właściwego inwestora czy inwestorów to jedna z najtrudniejszych decyzji stojących  
przed każdym przedsiębiorcą. Strony muszą się przekonać, że na partnerskich  
warunkach, we współpracy, mogą spotęgować rozwój przedsiębiorstwa.  
Taka akceleracja jest możliwa tylko wtedy, gdy poza kapitałem, inwestor  
oferuję prawdziwą wartość dodaną – mityczne smart money.

Tomasz Czechowicz 

Managing Partner & Founder 
MCI Capital
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Kiedy w 1987 roku fundusz Sequoia, jeden  
z pionierów venture capital (VC), zainwestował 
2,5 mln dol. w jedną trzecią startupu Cisco,  
w Polsce, w chylącym się ku upadkowi reżimie, 
zastanawiano się nad ogromnym ryzykiem 
związanym z demokratyzacją życia publicznego. 
A gdy trzy lata później Cisco debiutowało na 
NASDAQ z kapitalizacją ponad 200 mln dol.,  
w Polsce formował się pierwszy demokratycz-
nie wybrany rząd.

Niecałe trzy dekady później możemy sensownie 
rozmawiać w Polsce o venture capital, startu-
pach, szybkich wzrostach i astronomicznych 
zwrotach inwestycji. Ale choćbyśmy ortodok-
syjnie studiowali mechanikę gry w Krzemową 
Dolinę, nie mamy know-how i praktyki inwe-
stycji w ryzyko, którą wypracowały pokolenia 
zarządzających funduszami VC w bardziej 
dojrzałych ekosystemach.

Misja Startup Poland to więcej większych 
startupów w Polsce. Ale by było ich więcej, 
ktoś wszakże musi je hodować; tymi hodowca-
mi powinny być fundusze venture capital. To 
na nich spoczywa olbrzymia odpowiedzialność 
za finansowanie i rozwój potencjalnych przy-
szłych jednorożców. 

Dlatego oddajemy w Państwa ręce pierwszy  
w historii przewodnik po polskim rynku ventu-
re capital. Opracowanie poprzedziliśmy wnikli-
wymi badaniami na próbie startupów  
w portfelach funduszy określających się jako VC. 
Znaleźliśmy 750 takich firm, a prezesi ponad 
100 wypełnili ankietę, w której oceniali swoich 
inwestorów i proces inwestycyjny.

Po co to robimy? Aby ułatwić zarówno star-
tupom, jak i partnerom w funduszach wybór 
venture capital i współpracę z zarządzającymi 
nimi. Aby dostarczyć rynkowi zestaw kryteriów 
wyboru i oceny funduszy, dzięki któremu uda 
się bardziej sprofesjonalizować rynek venture 
capital w Polsce. Aby rozpowszechniać najlep-
sze praktyki inwestycyjne oraz, last but not 
least, pomóc przeciąć pępowinę, która łączy 
polski venture capital z państwowym kapitałem.

Zarządzający venture capital mają trudne zada-
nie: startupy oczekują od nich taniego kapitału, 
skłonności do ryzyka, zbieżnych celów, wspar-
cia w przejściu do kolejnych rund, debiutów 
giełdowych czy akwizycji. Partnerzy z kolei, 
choć tych prywatnych jest wciąż w Polsce jak 
na lekarstwo, chcą minimalizować ryzyko: 
portfele powinny szybko rosnąć, a inwestycje 
powinny się kilkudziesięciokrotnie zwracać. 
Obie strony liczą, że zarządzający VC zbudują 
farmę jednorożców.

Venture  
znaczy ryzyko

WPROWADZENIE
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Tego wszystkiego dowiedzą się Państwo na 
kolejnych stronach. Zapraszam do analiz.

Jak zarządzający VC w Polsce hodują startupy?  
Czy państwowe środki to dla jednorożców dobra pasza? 
Czy lewar publiczny pomaga, czy przeszkadza  
w inwestycjach w venture? Czy polskie venture 
zasługuje na miano venture? Jaka jest, a jaka powinna 
być mechanika funduszy VC? Jak pracują ze startupami 
najlepsze fundusze? Jak inwestować w startupy:  
przez działający fundusz VC czy zakładając własny?  
Jak pobudzić kapitał prywatny, by był bardziej skłonny  
do prawdziwego ryzyka?

Julia Krysztofiak-Szopa

Startup Poland
Prezes Zarządu Fundacji

WPROWADZENIE
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WPROWADZENIE

dziesięć lat temu, w momencie swojego po-
wstania, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
było pierwszą instytucją w Polsce, która pod-
jęła się budowania mostów pomiędzy światem 
nauki a światem biznesu. Dziś, dysponując 
rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliar-
da euro, NCBR jest największym w Europie 
Środkowo-Wschodniej centrum wspierania 
innowacji. 

Tak jak i dekadę temu, NCBR dalej zamierza 
wyznaczać nowe ścieżki w rozwoju polskiej 
gospodarki i przekonywać instytucje publiczne, 
firmy i naukowców, że dla naszej przedsiębior-
czości sky is the limit. Dyskutując o przyszłości 
i trendach w rozwoju Polski, coraz więcej mó-
wimy o potrzebie szybkiego wzrostu – wiemy 
bowiem, że ci, którzy w ekonomicznym świecie 
nie tylko nie trzymają tempa, ale przede 
wszystkim nie przyspieszają, w ostatecznym 
rozrachunku lądują na ostatnich miejscach. 

Czego więc nasza krajowa gospodarka potrze-
buje, aby przyspieszyć? Z pewnością kluczo-
wą kwestią staje się współpraca i wzajemna 
wymiana doświadczeń, a w tym kontekście – 
konieczność włączenia kapitału prywatnego,  
w tym rynku funduszy venture capital,  
w proces wzmacniania startupów i firm  
z dużym potencjałem rozwojowym. 

Inwestowanie w innowacje nie jest łatwe.  
Wymaga bowiem nie tylko dużego kapitału  
finansowego, znajomości rynku, konkurencji 
oraz samego produktu, a także odwagi, by za-
ufać wizjonerom. Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju chce wspierać tych, którzy decydu-
ją się takie ryzyko podjąć. Nasze trzy główne 
projekty w tym zakresie: BRIdge Alfa, NCBR 
CVC oraz fundusz TDJ Pitango Venture łączy 
wspólna idea budowania rynku kapitałowego 
zaangażowanego w wyszukiwanie, weryfiko-
wanie oraz wspieranie najlepszych projektów 
innowacyjnych.

Szanowni  
Państwo,

prof. Aleksander Nawrat

zastępca dyrektora 
Narodowego Centrum  

Badań i Rozwoju
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Dzięki takim inicjatywom NCBR odgrywa klu-
czową rolę w tworzeniu ekosystemu rozwijania 
perspektywicznych wysokotechnologicznych 
pomysłów. Z jednej strony ubezpieczamy pod 
względem finansowym odważne decyzje inwe-
storów, z drugiej, dzięki wymianie doświadczeń 
– również na poziomie międzynarodowym – 
kształcimy profesjonalne zespoły zarządzające.  
Nasze dotychczasowe doświadczenia potwier-
dzają, że warto być w awangardzie. Właśnie 
dlatego z olbrzymią przyjemnością przyjęli-
śmy zaproszenie Fundacji Startup Poland do 
współtworzenia „Złotej księgi venture capital 
w Polsce 2018”. Zachęcam Państwa do lektury 
niniejszego raportu. Wierzę, że dla nas wszyst-
kich – startupów, funduszy VC oraz instytucji 
publicznych wspierających rozwój innowacji 
– będzie to kolejne, inspirujące wzajemnie 
spotkanie. 

WPROWADZENIE
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Executive  
summary
Skromnie i wciąż na niewielką skalę

W Polsce działa około 85 podmiotów deklarują-
cych w swojej publicznej komunikacji działal-
ność inwestycyjną typu venture capital. Celowo 
nie nazywamy ich funduszami venture capital 
– ze względu na źródło pochodzenia kapitału 
inwestycyjnego i metodę zarządzania. Ich port-
fele są niewielkie: w sumie naliczyliśmy 750 
spółek, w które podmioty te zainwestowały 
w przeciągu ostatniej dekady, co daje średnio 
niecałe 9 spółek na portfel. Dla porównania 
w Europie w ubiegłym roku działały już 2484 
podmioty inwestujące venture capital1. Pod 
względem liczby graczy polski venture stano-
wi tylko 3% całego europejskiego ekosystemu 
inwestycji VC.

Dzięki państwowemu wsparciu 

Aż 81% transakcji inwestycyjnych odbyło się 
z udziałem środków publicznych. Państwowy 
lewar pochodził głównie z utworzonego  
w 2005 roku Krajowego Funduszu Kapitałowe-
go, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
Stąd, mimo że badane podmioty deklarują 
publicznie działania typu VC, trudno nazywać 
je wszystkie funduszami venture capital z krwi 
i kości. Bardzo często są de facto operatorami 
państwowych programów inwestycyjnych. 
Jedynie 19% transakcji finansowało się wyłącz-
nie prywatnym kapitałem. O tym, jak środki 
publiczne wpływają na współpracę fundusz – 
startup, piszemy na stronie 29.

Polski venture inwestuje w seed

Aż 79% przebadanych inwestycji typu VC to 
rundy seed. Ich wysokość w dużej mierze nie 
przekroczyła 500 tys. zł – to aż 37% wszystkich 
zbadanych transakcji. Dla porównania średnia 
runda seed w Europie to 0,7 mln euro2,  
a w Krzemowej Dolinie – 1,6 mln dol.3, dwukrot-
nie więcej. Jakie jednorożce można hodować za 
100 tys. euro? O tym piszemy na stronie 26.

Koinwestycje rzadkie

Rundy inwestycyjne, w których bierze udział 
więcej niż jeden fundusz, zdarzają się w Polsce 
sporadycznie. Z reguły startupy korzystają ze 
wsparcia nie więcej niż dwóch funduszy VC,  
a aż 46% startupów ma na pokładzie tylko 
jeden fundusz. O tym, dlaczego nie da się 
skutecznie hodować startupów w pojedynkę, 
piszemy na stronie 31.

Startupy nie patrzą na wycenę

Paradoksalnie to nie wycena startupu decyduje 
o tym, czy startupy decydują się wpuścić na 
pokład inwestora. Pozytywne opinie, renoma, 
a przede wszystkim polecenie przez kontak-
ty to główne kryteria, którymi posługują się 
przedsiębiorcy. O tym, jak startupy wybierają 
inwestora, piszemy na stronie 23.

EXECUTIVE SUMMARY
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1 „Fundraising by European Venture Capital Funds”, wrzesień 2017, Dealroom [https://blog.dealroom.co/wp-content/uploads/2017/09/EuropeanFundsFINAL.pdf]
2 „Annual European Venture Capital Report 2017 edition”, luty 2017, Dealroom [https://blog.dealroom.co/wp-content/uploads/2018/02/Dealroom-2017-vFINAL.pdf]
3 „Seed funding slows in Silicon Valley”, 1 sierpnia 2017, Reuters [https://www.reuters.com/article/us-venture-seedfunding/seed-funding-slows-in-silicon-valley-idUSKBN1AH31J]

Smart money dostarczą tylko ci, którzy 
mają silne relacje w branży

Startupy oczekują od inwestorów przede 
wszystkim wsparcia w doprowadzeniu do 
kolejnych rund inwestycyjnych i wprowadze-
nia do własnej sieci kontaktów biznesowych. 
Dlatego inwestorom, którzy takich sieci kontak-
tów i networku nie mają, trudno jest oferować 
mityczne smart money. Partnerzy i fundusze 
instytucjonalne powinny więc wybierać przede 
wszystkim takich zarządzających, którzy zdołali 
już zbudować własną, silną, branżową sieć  
w sektorze, w który inwestują. Więcej o ocze-
kiwaniach startupów i rzeczywistości smart 
money w polskim VC piszemy na stronie 45.

Venture w transzach

Na polskim rynku VC istnieją dwa sposoby 
wypłaty środków z funduszu: jednorazowe 
przekazanie kwoty oraz wypłaty w transzach. 
Transzowanie, które w dojrzałym venture 
capital nie jest stosowaną praktyką, w Polsce 
występuje częściej niż jednorazowe wypłaty. 
Co ciekawe, większość startupów nie uznaje 
transzowania inwestycji za przeszkodę  
w rozwoju. Więcej o zagrożeniach, które niesie 
za sobą transzowanie inwestycji, piszemy na 
stronie 41.

9
spółek znajduje się  

w przeciętnym portfelu 
polskiego venture kapitalisty

81%
transakcji venture capital  

jest lewarowana  
publicznymi środkami

4/5
inwestycji venture capital  

w Polsce to rundy seed

do  
500 tys. zł

wyniosła ponad jedna trzecia 
inwestycji venture capital
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Fundusze venture 
capital – nie taki diabeł 
straszny, jak go malują

Finansowanie startupu to bardzo  
ryzykowne przedsięwzięcie

Nowo powstała spółka, która zamierza oprzeć 
swój biznes na innowacyjnych produktach, 
usługach czy rozwiązaniach technicznych od 
razu potrzebuje pieniędzy – na budowę i testo-
wanie swojego rozwiązania, na marketing  
i stworzenie sieci sprzedaży czy też na działa-
nie i rozwój samej firmy, np. wynajęcie biura, 
zakup sprzętu lub po prostu na wynagrodzenia. 
Pozyskanie pieniędzy na finansowanie wcze-
snej fazy rozwoju startupu jest pierwszą prze-
szkodą, której niestety większość z młodych 
firm nie jest w stanie przeskoczyć. 

Dlaczego startupom tak trudno zdobyć środki 
finansowe? Odpowiedź niestety jest bardzo 
prosta – startup to przedsięwzięcie bardzo 
wysokiego ryzyka i na dodatek, im wcześniej-
sza faza rozwoju startupu, tym większe praw-
dopodobieństwo, że mu się nie uda. Banki nie 
akceptują tak wysokiego ryzyka, więc pozosta-
je szukać inwestorów wśród rodziny, przyjaciół 
itp. (tzw. 4F – founders, family, friends, fools), 

majętnych osób zainteresowanych mnoże-
niem swoich pieniędzy (tzw. aniołów biznesu), 
względnie funduszy venture capital, które są 
de facto wehikułami „uszytymi” do zarabiania 
na wzroście startupów.

Co to jest fundusz venture capital?

Fundusz venture capital nie jest instytucją 
charytatywną – jego celem jest mnożenie 
pieniędzy inwestorów, którzy przeznaczają 
swoje środki na fundusz inwestujący w spółki, 
które powinny szybko i dynamicznie wzrastać. 
Fundusz działa zatem według prostego algo-
rytmu – inwestuje uzgodnioną sumę środków 
finansowych w dany startup i otrzymuje przy 
tym określoną część udziałów w tej firmie, 
jednocześnie zakładając, że w przyszłości 
zarobi na sprzedaży swojego pakietu kolejnemu 
inwestorowi.

Tak naprawdę fundusze są tworzone na ogół 
przez zespoły ludzi mających wcześniejsze 
doświadczenie w prowadzeniu inwestycji  

Jerzy Kalinowski

doradca zarządu  
KPMG w Polsce

ROZDZIAŁ I: FUNDUSZE VENTURE CAPITAL
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Fundusz venture capital

Limited  
partner A

Limited  
partner B

Limited  
partner N

Selekcja inwestycji, negocjacje 
warunków inwestycji  

i zamknięcie transakcji

Nadzór nad  
spółkami portfelowymi

Wyjście  
z inwestycji

Marketing
Scouting i wstępna analiza  
projektów inwestycyjnych

Managing partner

Podział środków finansowych  
pozyskanych ze sprzedaży inwestycji

Wkład  
do funduszu  

(1–5%)
Roczna opłata 
za zarządzanie 
(1–3%) Inwestowany 

kapitał

Model biznesowy typowego  
funduszu venture capital

Rys. 1

w startupy. Taki zespół (w nomenklaturze VC 
zwany managing partners) poszukuje inwe-
storów chętnych do zainwestowania środków 
finansowych w tworzony fundusz, prezentując 
im koncepcję tworzonego funduszu, planowaną 
strategię inwestycyjną oraz warunki, na jakich 
ma on funkcjonować. Inwestorzy finansujący 
fundusz (zwani limited partners) odgrywają  
w nim bierną rolę. Powszechną praktyką staje 

się sytuacja, w której zespół managing part-
ners wpłaca do funduszu swoje pieniądze  
(w wysokości 1–5% wartości całego funduszu). 
W budżecie funduszu zakłada się, że 1–3% wiel-
kości całego funduszu przeznacza się corocznie 
na pokrycie kosztów jego funkcjonowania. 
Mechanizm finansowania funduszu ilustruje 
rysunek 1.

ROZDZIAŁ I: FUNDUSZE VENTURE CAPITAL
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Co naprawdę robi fundusz?

Cała działalność operacyjna funduszu jest 
prowadzona przez managing partners i ich 
zespół. Zgodnie ze schematem przedstawionym 
na rysunku 1 obejmuje ona marketing, który 
poprzez promocję funduszu ma za zadanie 
przyciągnąć spółki zainteresowane inwestycja-
mi. Zespół funduszu proaktywnie poszukuje na 
rynku interesujących spółek o dużym potencja-
le wzrostu, spełniających założenia strategiczne 
inwestycji. Takie projekty są uważnie analizo-
wane i jeśli któryś zostanie uznany za intere-
sujący pod kątem możliwości budowy wartości 
oraz zarządzania ryzykiem rozwoju startupu, 
przystępuje się do uzgodnienia warunków 
transakcji, które są spisywane w postaci  
tzw. term sheet. Po podpisaniu tego dokumen-
tu często dodatkowo prześwietla się spółkę 
(tzw. proces due diligence). Celem tego jest 
sprawdzenie przedstawionych wcześniej infor-
macji na temat firmy: jej sytuacji finansowej, 
stanu prawnego, stanu rozwoju produktu lub 
usługi, operacji itp. Jeśli wynik tego procesu 
jest pozytywny, podpisywana jest umowa 
inwestycyjna, która określa również warunki 
współpracy funduszu z daną spółką.

Dokonanie inwestycji w dany startup nie po-
winno ograniczać funduszu venture capital do 
roli biernego właściciela analizującego wyłącz-
nie raporty miesięczne czy kwartalne. Celem 
funduszu jest wzrost spółki, więc jego zespół, 
dedykowany do obsługi danej spółki portfe-
lowej, powinien wspomagać dynamiczny 

Wszystkie środki finansowe pozyskane ze 
sprzedaży udziałów w spółkach portfelowych 
są na ogół dzielone w dość prosty sposób. 
Zasady działania funduszu określają progowy 
poziom zwrotu z zainwestowanych środków, 
który po angielsku nazywany jest hurdle rate. 
Ten próg tradycyjnie odnosił się do zwrotów  
w skali roku, jednak coraz częściej poziom 
zwrotu jest ustalany na czas trwania inwesty-
cji. Pieniądze ze sprzedaży portfela inwesty-
cyjnego są dystrybuowane pro rata (proporcjo-
nalnie do zainwestowanych środków) między 
wszystkimi inwestorami funduszu do poziomu 
hurdle rate. Po przekroczeniu tego poziomu 
zespół zarządzający funduszem jest uprzywile-
jowany podczas podziału nadwyżek  
(np. przydziela mu się 20% tych pieniędzy), 
co tworzy dla tego zespołu premię finansową 
silnie motywującą do skutecznej budowy war-
tości portfela inwestycyjnego.

Z punktu widzenia ekonomii działania fundu-
szu należy pamiętać, że inwestycje w startupy 
są bardzo ryzykowne – doświadczenia  
z najbardziej rozwiniętego rynku startupowe-
go, jakim jest USA, pokazują, że trzy czwarte 
inwestycji nie wychodzi, czyli fundusze tracą 
zainwestowane w nie środki. W praktyce tylko 
1–2 spółki spośród 10 należących do portfela 
funduszu są „gwiazdami”, których sprzedaż 
generuje de facto rzeczywiste zwroty pieniędzy 
wszystkim inwestorom.

ROZDZIAŁ I: FUNDUSZE VENTURE CAPITAL
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Obszary potencjalnego wsparcia udzielanego  
startupom przez fundusze venture capital

Rys. 2

Zbudowanie mechanizmów  
zarządzania, nadzoru i kontroli spółką

Strukturyzacja biznesu:  
strategia, budżetowanie i controlling,  
budowa przedsiębiorstwa, itd.

Dostęp do „kontaktów” funduszu (spółki 
portfelowe, partnerzy, klienci, kontakty osób 
z funduszu)

Wsparcie w marketingu i sprzedaży

Dostęp do wiedzy i ekspertów  
(technologie, zarządzanie finansowe itp.)

Monitoring i wsparcie w rekrutacji  
i w budowie zespołu

Wsparcie w szybkim rozwiązywaniu 
problemów

Przygotowanie spółki do kolejnej fazy 
inwestycji/sprzedaży

Fundusz odgrywa bardzo aktywną rolę w fazie 
jego wyjścia z inwestycji. Od początku, już od 
podjęcia decyzji o inwestycji w daną spółkę, 
fundusz myśli o tym, kto może w przyszłości 
kupić dany startup. Potencjalni nabywcy są  
w kręgu zainteresowania przez cały cykl rozwo-
ju danej spółki portfelowej. Dodatkowo fundusz 
często ukierunkowuje spółkę na jej przeobra-
żenie w celu lepszego dopasowania do potrzeb 
przyszłego kupującego. Fundusz pomaga przy-
gotować spółkę do pozyskania nowego inwesto-
ra, wspierając przygotowanie odpowiedniej do-
kumentacji i innych materiałów informacyjnych 
pod kątem transakcji. Odgrywa także wiodącą 
rolę w negocjacjach jej warunków i przygoto-
waniu odpowiednich umów kupna–sprzedaży. 

Współpraca startupu z funduszem

Pierwszym krokiem we współpracy jest zawsze 
pozyskanie finansowania ze strony funduszu. 
Startup musi przede wszystkim zrozumieć, że 
największe szanse pozyskania pieniędzy ma od 
funduszy, do których strategii inwestycyjnej 
dana spółka pasuje. Strategia funduszu na ogół 
obejmuje branże i technologie, w które ten 
inwestuje, akceptowane fazy rozwoju startupu, 
minimalną i maksymalną wielkość inwestycji, 
skład portfela inwestycyjnego, sposób nadzoru 
nad spółkami portfelowymi, horyzont czasowy 
lub geograficzne obszary inwestycji. Dlatego, za-
nim startup skontaktuje się z funduszem, warto 
dobrze przeanalizować wszystkie informacje na 
temat strategii funduszu i jego działania.

rozwój startupu w obszarach pokazanych na 
rysunku 2. Ważne jest zatem, żeby zespół fun-
duszu nie składał się wyłącznie z analityków 
finansowych, ale raczej z praktyków bizneso-
wych, których doświadczenia obejmują różne 
obszary działania i rozwoju przedsiębiorstwa.

ROZDZIAŁ I: FUNDUSZE VENTURE CAPITAL
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Przygotowując plan biznesowy oraz pakiet 
prezentacji i informacji na temat swojego pro-
jektu inwestycyjnego, startupy powinny brać 
pod uwagę obszary, które stanowią podstawę 
decyzji inwestycyjnej funduszu. Rysunek 4 
przedstawia obszary, którymi na ogół interesu-
ją się inwestorzy. Przygotowując pakiet infor-
macyjny, startupy powinny przede wszystkim 
pokazać, że realistycznie patrzą na rynek  

Rozmiar rynku  
i konkurencja

Skalowalność  
biznesu

Strategia marketingu,  
sprzedaży i obsługi  

klienta

Docelowy model  
operacyjny spólki

Zespół w startupie  
i jego doświadczenie

Obszary zainteresowań funduszu  
venture capital

Rys. 4Rysunek 3 ilustruje typowe kryteria przyjęte 
przez fundusze podczas podejmowania decy-
zji inwestycyjnych. Analizowana jest przede 
wszystkim możliwość wzrostu startupu  
(w tym możliwość sprzedaży swoich udziałów 
w przyszłości) w odniesieniu do obszarów ryzy-
ka. Dlatego szczególne znaczenie dla funduszu 
ma analiza „pomysłu na startup” w kontekście 
sukcesu rynkowego i dynamicznego wzrostu 
przychodów, jak również ocena kluczowego 
zespołu ludzi pod kątem przekonania, że te 
osoby są w stanie sprawnie zbudować planowa-
ny wzrost. 

Główne obszary analizowane przez fundusz  
venture capital przy podejmowaniu decyzji  
inwestycyjnej

Rys. 3

Zespół  
w startupie

Potencjalny  
rozwój biznesu

Pomysł biznesowy  
i jego skalowalność

Ryzyko  
startupu

Możliwość 
„wyjścia” z inwestycji

„Dopasowanie”  
do funduszu i jego strategii

ROZDZIAŁ I: FUNDUSZE VENTURE CAPITAL
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Pomysł na biznes  
i model biznesowy  

(produkt, usługa, innowacja)

Na co zostaną  
wydane pozyskane  

środki finansowe

Prognoza przychodów,  
kosztów, nakładów  

inwestycyjnych,  
przepływów pieniężnych

Obecny status  
projektu i planowany  

harmonogram rozwoju

Teaser
(streszczenie projektu  

inwestycyjnego)

Oferta inwestycyjna  
dla funduszu

Po pozyskaniu finansowania startup powinien 
nadal poświęcać dużo uwagi współpracy z fun-
duszem, który podjął decyzję o zainwestowaniu 
swoich pieniędzy. Bardzo ważne jest staranne 
i systematyczne informowanie o wynikach, 
ważnych zdarzeniach, jak również niepowodze-
niach. Wczesne informowanie o problemach 
czy ewentualnych porażkach jest szczególnie 
ważne – startupy w naturalny sposób starają 
się zachować negatywne informacje dla siebie. 
Zapominają o tym, że inwestorzy nie lubią być 
zaskakiwani, a także, że ich rolą jest właśnie 
wsparcie startupu w trudnych sytuacjach.  
Aby współpraca była satysfakcjonująca, bardzo 
ważne jest zatem zbudowanie dobrych relacji  
z zespołem obsługującym daną spółkę portfelo-
wą ze strony funduszu.

Czy warto pozyskać fundusz venture 
capital na rozwój startupu?

Dla wielu polskich startupów fundusze ventu-
re capital są prawdopodobnie obecnie jedyną 
drogą do zdobycia finansowania we wczesnej 
fazie rozwoju. W konsekwencji młode firmy po-
winny starać się zrozumieć ekonomię i sposób 
działania funduszy venture capital, budować 
relacje z nimi, a w przypadku zdobycia pienię-
dzy – umiejętnie współpracować z tym wybra-
nym. Dlatego bardzo wartościowe są wszelkie 
publikacje dotyczące rynku venture capital  
w Polsce, jak niniejszy raport przygotowany 
przez Fundację Startup Poland.

i prognozują swoje wzrosty oraz że mają dobrze 
przemyślany pomysł na budowę firmy i pozy-
skiwanie klientów. W przypadku startupów, 
które rozwijają przełomowe technologie, warto 
jednak zastosować trochę inne podejście i skon-
centrować się na innowacyjnym rozwiązaniu  
(w szczególności w odniesieniu do konkurencji  
i potencjalnych użytkowników).

ROZDZIAŁ I: FUNDUSZE VENTURE CAPITAL
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Badanie zostało przeprowadzone od lipca 2017 
do stycznia 2018 roku metodą ankiety interne-
towej (CAWI). Do wypełnienia ankiety zostali 
zaproszeni założyciele polskich startupów 
znajdujących się w portfelach inwestycyjnych 
polskich funduszy deklarujących inwestycje 
typu venture. Przed rozpoczęciem ankietowa-
nia zespół badawczy zidentyfikował 85 takich 
podmiotów i 750 spółek portfelowych.

Na zaproszenie do udziału w badaniu odpo-
wiedziało 102 założycieli startupów. Ankietę 
składającą się z ponad 40 pytań wypełniali 
na podstawie indywidualnych tokenów, które 
uniemożliwiły osobom postronnym udzielanie 
odpowiedzi, a także zablokowały wielokrotne 
oddanie głosu. Udział w badaniu był dobrowol-
ny, ankietowani nie otrzymali za nie wynagro-
dzenia. 

Respondenci byli proszeni o zadeklarowanie, 
który fundusz inwestycyjny oceniają. W sumie 
ocenili 29 funduszy. Wypowiedzi badanych 
były anonimowe i prezentowane są jedynie  
w postaci zbiorczych zestawień. 

Metodyka
badania

ROZDZIAŁ II: O PIERWSZYM BADANIU POLSKIEJ BRANŻY VENTURE CAPITAL

Badanie ilościowe zostało poprzedzone wywia-
dami indywidualnymi z pięcioma doświadczo-
nymi właścicielami startupów, którzy wskazali 
najbardziej palące kwestie w relacji między 
inwestorem a założycielem startupu. Dzięki ich 
pomocy kwestionariusz do badania uwzględniał 
wątki i tematy najbardziej istotne z punktu 
widzenia startupów. Tak powstały formularz 
został przetestowany w pilotażu, a po jego 
przeprowadzeniu posłużył do zrealizowania 
badania zasadniczego.
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Lista ocenianych 
funduszy

• AIP Seed Capital
• ALIGO Capital
• Arkley Venture Capital
• Black Pearls
• bValue
• CEE EQUITY
• European Venture Investment Group (EVIG)
• Experior Venture Fund
• Ferber Venture Capital
• Giza Polish Ventures I
• HardGamma Ventures
• Hedgehog Fund
• InnoFund
• Innovation Nest
• Inovo
• Knowledge HUB
• Platinum Seed
• PointNine Capital
• Prometeia Group
• Protos VC
• RTA Ventures
• SATUS Venture Capital
• SpeedUp VC
• Sunstone Capital
• Venture INC
• Ventures Hub
• Warsaw Equity Group
• Younick Technology Park
• Zernike Meta Ventures

Lista funduszy ocenianych w badaniu 
przez startupy:

Jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz  
ten fundusz VC znajomemu founderowi?

0 15%

1 1%

2 10%

3 1%

4 2%

5 6%

6 6%

7 8%

8 11%

9 10%

10 30%

KRYTYCY
42%

NEUTRALNI 
19%

PROMOTORZY 
39%

-3
Średnia wartość wskażnika  

net promoter score 

Czy gdybyś miał teraz wybierać fundusz VC,
wybrałbyś ponownie ten sam fundusz?

>50%
Ponad połowa startupów 

wybrałaby ponownie  
ten sam fundusz

33%

20%

11%

20%

15%

zdecydowanie TAK

raczej TAK

trudno powiedzieć

raczej NIE

zdecydowanie NIE

ROZDZIAŁ II: O PIERWSZYM BADANIU POLSKIEJ BRANŻY VENTURE CAPITAL

źródło: Startup Poland

źródło: Startup Poland
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Dealflow
Kto i jak szuka 
venture capital

Jakie startupy znajdują w Polsce inwestorów
Jak startupy wybierają fundusz
Jakie kwoty pozyskują startupy

ROZDZIAŁ III
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Jakie startupy znajdują  
w Polsce inwestorów
Apetyt na venture capital pośród polskich  
startupów co roku wzrasta. W zeszłym roku 
40% młodych technologicznych firm deklarują-
cych posiadanie zewnętrznego inwestora  
w spółce korzystało z kapitału venture.  
Z drugiej jednak strony aktywność inwestują-
cych venture capital w Polsce spada. Apogeum 
osiągnięto w 2015 roku, a od tamtej pory 
startupy coraz częściej finansują się wyłącznie 
z własnych środków (w ubiegłym roku aż 62% 
z nich). Dlatego coraz chętniej polscy founderzy 
patrzą na zagranicznych inwestorów: aż 44% pol-
skich startupów chce pozyskać VC poza Polską.

do 2006 r. 4%

2006 r. 1%

2007 r. 0%

2008 r. 0%

2009 r. 0%

2010 r. 1%

2011 r. 0%

2012 r. 7%

2013 r. 15%

2014 r. 5%

2015 r. 37%

2016 r. 20%

2017 r. 10%

Rok  
pozyskania  

inwestora

Liczba  
transakcji  
(% z ogółu)

Aktywność inwestorów venture  
w Polsce od 2005 roku

ROZDZIAŁ III: DEALFLOW

Przeważnie startupy pozyskują polskiego inwe-
stora w pierwszym lub drugim roku działalno-
ści. To przede wszystkim pochodna kwot inwe-
stycji dominujących na rynku, o czym piszemy 
na kolejnych stronach, które są atrakcyjne dla 
startupów na wczesnym etapie rozwoju.

Polskich inwestorów najbardziej interesują 
startupy z obszaru big data, internet rzeczy 
(IoT) i technologie dla marketingu, czyli 
branż niewymagających wysokich nakładów 
inwestycyjnych. To startupom z tych sektorów 
najłatwiej było pozyskać w Polsce kapitał na 
rozwój. Stosunkowo dobrze mają się także 
startupy działające w branżach związanych ze 
zdrowiem, biotechnologią i naukami przyrod-
niczymi. Mimo że reprezentują 13% wszystkich 
polskich startupów, to w grupie firm dokapita-
lizowanych przez venture stanowią 17%.

Niedoreprezentowane w portfelach są za to 
branże gier, mody i projektowania, transpor-
tu i turystyki oraz VR/AR. Wydaje się,  
że inwestorzy ostrożnie podchodzą do pro-
jektów z tych obszarów, mimo państwowych 
programów sektorowych wspierających szcze-
gólnie branże gamingową. Bardzo trudno jest 
także znaleźć kapitał startupom oferującym 
usługi społecznościowe i contentowe. Czas 
mody na „platformy społecznościowe dla…”  
i agregatory treści dawno już przeminął.

źródło: Startup Poland
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ROZDZIAŁ III: DEALFLOW

Zdecydowana większość dokapitalizowanych 
startupów działa w modelu B2B. Startupy 
czysto konsumenckie, kierujące swoje produkty 
i usługi w modelu B2C, to jedynie 2% biorących 
udział w badaniu.

Kapitał inwestycyjny pozwala startupom two-
rzyć miejsca pracy. Ponad połowa biorących 
udział w badaniu zatrudnia od 4 do 20 pracow-
ników, a co dziesiąty – ponad 50 osób.

Model biznesowy startupów  
w portfelach inwestorów

B2B

inny 
model

B2C

B2B  
i B2C

Branże w portfelach inwestorów

56%37%

2%

5%

big data

19% 19%

internet rzeczy

19% 14%

marketing technology

19% 11%

life science / biotech

17% 13%

analityka

15% 17%

inne

15% 23%

elektronika / robotyka

11% 9%

programming  
& developers tools

artificial intelligence fintech / insurtech edukacja energia

7% 8%

14%8%

6%8% 9%6% 5% 6%

gry,  
rozrywka design / fashion transport / turystyka virtual / augmented 

reality

9%4%

social / content services

9%4% 9%4% 5%4% 4% 8%

Procent firm w portfelach

Udział branży w populacji startupów ogółem

źródło: Startup Poland

źródło: Startup Poland
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Jak startupy  
wybierają inwestora
Polski rynek VC do tej pory należał raczej do 
inwestorów niż do startupów. Ogólna percepcja 
jakości polskich inwestorów venture capital 
jest raczej pesymistyczna, co w połączeniu 
z powszechnym przekonaniem o wyższości 
zagranicznego VC nad polskim, będzie dużą 
szansą dla nowych funduszy, szczególnie tych 

zarządzanych przez zagranicznych partnerów. 
Startupy zauważają jednak trend profesjona-
lizacji rodzimego rynku: już ponad połowa 
uważa, że fundusze venture capital w Polsce 
z każdym rokiem działają coraz bardziej pro-
fesjonalnie.

Podaż projektów przewyższa podaż kapitału 
inwestycyjnego, toteż startupy niestety raczej 
nie wybrzydzają podczas wyboru partnera  
w rozwoju. Wybierają inwestorów z dużą 
dozą ufności, kierując się przede wszystkim 
poleceniami – mentorów, doradców, klientów, 
innych startupów. Kryteria biznesowe, takie 

na polskim rynku jest wiele funduszy godnych uwagi

fundusze mają na uwadze  
głównie szybki zwrot z inwestycji w startup

fundusze VC z każdym rokiem  
działają coraz bardziej profesjonalnie

pieniądze z polskich funduszy VC  
to nie są smart money

lepszy fundusz to taki, który da mniej pieniędzy,  
ale za to zaoferuje dostęp do dużej liczby klientów

zagraniczne fundusze VC dają startupom  
większe możliwości rozwoju niż polskie VC

większość funduszy VC w Polsce nie ma kompetencji  
do doradzania startupom

Percepcja inwestorów VC  
wśród startupów

27% 23% 50%

51% 24% 25%

54% 32% 14%

60% 16% 24%

60% 23% 17%

63% 31% 6%

65% 25% 10%

zdecydowanie tak / raczej tak

trudno powiedzieć

zdecydowanie nie / raczej nie

jak branżowe doświadczenie w prowadzeniu 
podobnych biznesów czy wysokość wyceny, 
plasują się niżej, szczególnie pośród tych, 
którzy startup założyli po raz pierwszy w życiu. 
Niezależnie od doświadczenia w budowaniu 
startupów wysokość wyceny jest ostatnim 
kryterium wyboru funduszu.

ROZDZIAŁ III: DEALFLOW

źródło: Startup Poland
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ROZDZIAŁ III: DEALFLOW

Aż jedna czwarta first-timerów przyznaje, że 
fundusz wybrali dlatego, że był to jedyny zain-
teresowany ich projektem. Z kolei dla prawie 
połowy seryjnych przedsiębiorców (takich, któ-
rzy założyli już co najmniej dwie firmy) istotne 

polecono mi ten fundusz 49%

dobre wrażenie podczas prezentacji, obietnice funduszu 45%

doświadczenie funduszu w podobnych przedsięwzięciach 38%

pozytywne opinie, renoma 37%

to był jedyny fundusz zainteresowany naszym startupem 18%

wysokość wyceny 17%

Kryteria wyboru inwestora  
przez startupy

56%

jest branżowe doświadczenie funduszu  
w rozwijaniu podobnych przedsięwzięć.  
Na ten czynnik zwraca uwagę jedynie co 
czwarty first-timer.

OGÓŁEM

FIRST-TIME FOUNDERS

SERYJNI PRZEDSIĘBIORCY

41%

28%

33%

26%

15%

42%

49%

47%

40%

11%

18%

Niezadowolenie startupu z relacji z inwestorem 
w dużej mierze wynika z niewystarczająco rze-
telnego przeglądu ofert na rynku przed inwe-
stycją i bardziej emocjonalnego niż biznesowe-
go podejścia do procesu fundraisingu. Poważnie 
prowadzony fundraising zajmuje od pół roku do 
roku i angażuje pełną uwagę założyciela start- 
upu. Wymaga sprawdzenia referencji fundu-

szu, rozmów z innymi spółkami portfelowymi, 
weryfikacji źródeł kapitału oferowanego przez 
inwestora. Na polskim rynku natomiast często 
to po prostu pierwszy zainteresowany inwestor 
wygrywa serce przedsiębiorcy, a zwłaszcza 
tego, który nigdy wcześniej nie znajdował  
się w relacji z funduszem.

źródło: Startup Poland
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Ile czasu upłynęło od pierwszego spotkania  
do podpisania umowy inwestycyjnej?

W Polsce startupy przyznają, że umowy 
inwestycyjne podpisują dość szybko. Aż jedna 
trzecia „randkuje” z funduszem krócej niż  
trzy miesiące, a drugie tyle – do pół roku.  
Tempo podejmowania decyzji przez inwesto-
rów w Polsce nie odbiega od standardów bar-
dziej dojrzałych startupowych ekosystemów.

Edukowanie startupów na temat tego,  
jak wybierać fundusze VC i weryfikować ich  

obietnice, jest koniecznym krokiem w kierunku 
profesjonalizacji rynku venture capital.

mniej niż 
3 miesiące

3–6 miesięcy

36%

23%

8%

33%

ponad
rok

6–12  
miesięcy

ROZDZIAŁ III: DEALFLOW

źródło: Startup Poland
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Jakie kwoty  
pozyskują startupy

ROZDZIAŁ III: DEALFLOW

Rundy inwestycyjne w startupach tradycyjnie 
dzieli się na seed (runda zalążkowa), A, B, C  
i dalej – aż po wyjście w postaci debiutu na 
giełdzie czy sprzedaży spółki. Na polskim rynku 
venture dominują rundy seed, które zaczynają 
się już przy 50 tys. zł (!), a dochodzą do  
ok. 1,5 mln zł. Inwestycje powyżej 3 mln zł 
zdarzają się bardzo rzadko. Dla porównania, 
średnia runda seed w Europie to 0,7 mln euro1  
(ok. 2,9 mln zł), a w Krzemowej Dolinie –  
1,6 mln dol.2 (ok. 5,4 mln zł), dwukrotnie więcej.

Przy tak niskich rundach wyceny polskich 
startupów pozostają bardzo konkurencyjne dla 
inwestorów dysponujących kapitałem na rundy 
A i wyżej. Polscy inwestorzy muszą się jednak 
śpieszyć – coraz więcej startupów rozgląda się 
za finansowaniem za granicą, a zagraniczny 
venture capital pozyskała aż jedna czwarta 
badanych.

Fundusze skupione wyłącznie na rundach A  
i wyżej mogą liczyć na solidny dealflow startupów 
wyhodowanych na dominujących dotychczas 
rundach seed.

1  „Annual European Venture Capital Report 2017 edition”, luty 2017, Dealroom [https://blog.dealroom.co/wp-content/uploads/2018/02/Dealroom-2017-vFINAL.pdf]
2  „Seed funding slows in Silicon Valley”, 1 sierpnia 2017, Reuters [https://www.reuters.com/article/us-venture-seedfunding/seed-funding-slows-in-silicon-valley-idUSKBN1AH31J]

< 50 tys. 1%

50–100 tys. zł 4%

101–500 tys. zł 32%

501 tys.–1 mln zł 27%

1–3 mln zł 26%

3–5 mln zł 5%

> 5 mln zł 5%

 Wysokość wniesionej inwestycji

runda seed 79%

runda A 13%

runda B 5%

żadna z powyższych 3%

W której rundzie została wniesiona inwestycja?

źródło: Startup Poland

źródło: Startup Poland

https://blog.dealroom.co/wp-content/uploads/2018/02/Dealroom-2017-vFINAL.pdf
https://www.reuters.com/article/us-venture-seedfunding/seed-funding-slows-in-silicon-valley-idUSKBN1
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Runda 
inwestycyjna
Na jakich zasadach 
inwestuje się w Polsce 
venture capital

Skąd pochodzi kapitał
Term sheet i due diligence w praktyce
Co negocjują strony w umowach inwestycyjnych
Najpopularniejsze klauzule w umowach inwestycyjnych
Domknięcie rundy
Transzowanie inwestycji czy jednorazowa wypłata

ROZDZIAŁ IV
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Skąd pochodzi  
kapitał

ROZDZIAŁ IV: RUNDA INWESTYCYJNA

Można pokusić się o tezę, że gdyby nie pań-
stwo, polski venture capital dzisiaj w ogóle by 
nie istniał. Aż 81% analizowanych transakcji 
inwestycyjnych typu venture było lewarowa-
nych środkami publicznymi. 

Przoduje Krajowy Fundusz Kapitałowy, 
utworzony przez polski rząd w 2005 roku na 
podstawie Ustawy o Krajowym Funduszu Ka-
pitałowym. KFK zarządza 110 mln euro pocho-
dzącymi z dotacji celowej byłego Ministerstwa 
Gospodarki, funduszy strukturalnych UE (Pro-
gram operacyjny „Innowacyjna gospodarka”) 
oraz rządu Szwajcarii. Środki z KFK znalazły  
się w 37% rund zbadanych transakcji.

Na drugim miejscu znajduje się Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości, która od 2007 
roku zainwestowała w sumie niemal 890 mln zł 
w polskie startupy. Pierwszym publicznym 
programem wsparcia VC uruchomionym przez 
PARP było poddziałanie 1.2.3 SPO WKP (per-
spektywa finansowa funduszy unijnych, lata 
2004–2006), w którym 6 funduszy VC early 
stage otrzymało w latach 2007–2008 łącznie 
56,5 mln zł wsparcia. Następnie Agencja od 
2008 do 2015 roku wdrażała działanie 3.1  
PO IG (perspektywa 2007–2013), w którym na 
preinkubację i dokapitalizowanie ponad 1200 
startupów na najwcześniejszych etapach roz-
woju przeznaczono łącznie ponad 830 mln zł 
dofinansowania. W ramach działania 3.1 PO IG 
powstały takie spółki, jak XTPL, SentiOne,  

Social WIFI, Quartus Mobile, Synerise, 
DrOmnibus, Right Hello, Omni3d, Blue Dot 
Solutions, Glov, Qpony czy Coolomat. Kapitał 
PARP-u brał udział w blisko jednej czwartej 
zbadanych transakcji.

Trzecim najistotniejszym podmiotem państwo-
wym finansującym polskie startupy jest Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju, powołane  
w 2007 roku jako agencja wykonawcza Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. NCBR 
wspiera inwestycje venture capital poprzez 
programy Bridge Alfa oraz Bridge VC (Joint 
Polish Investment Fund, TDJ Pitango Ventu-
res, PFR NCBR  CVC FIZ AN). Od rozpoczęcia 
działalności NCBR wydało na rozwój inwestycji 
venture blisko 250 mln zł, co stanowi niespeł-
na jedną dziesiątą środków, które Centrum 
planuje przeznaczyć na pobudzanie rozwoju 
rynku VC. Co dziesiąta zbadana inwestycja była 
lewarowana środkami pochodzącymi od NCBR.

Najmłodsza, działająca od 2016 roku, państwo-
wa instytucja zajmująca się dotowaniem inno-
wacji i pobudzaniem inwestycji typu venture, 
Polski Fundusz Rozwoju, nie została wskazana 
ani razu.
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KFK

PARP

NCBR

inny instrument publiczny polski

inny instrument publiczny UE

PFR

nie

nie wiem/nie pamiętam

ROZDZIAŁ IV: RUNDA INWESTYCYJNA

Czy inwestycja była lewarowana środkami publicznymi?

37%

23%

11%

5%

4%

0%

19%

12%

Pytanie z możliwością wielokrotnej odpowiedzi

Rundy do miliona złotych to specjalizacja ven-
ture kapitalistów wspieranych przez PARP.  
Z kolei aż połowa rund powyżej miliona to 
wynik wsparcia KFK. Niespełna jedna piąta 

W jakiej wysokości wsparcie otrzymał twój startup? vs 
Czy inwestycja była lewarowana środkami publicznymi?

KFK

PARP

NCBR

inny instrument publiczny polski

inny instrument publiczny UE

brak lewaru publicznego

nie wiem/nie pamiętam

do 500 tys. zł

Pytanie z możliwością wielokrotnej odpowiedzi

501 tys. – 1 mln zł powyżej 1 mln zł

inwestycji w startupy obyła się zupełnie bez 
publicznego wsparcia. Finansowanie w tych 
przypadkach wynosiło najczęściej 0,5–1 mln zł.

30%

30%

13%

7%

3%

13%

17%

23%

32%

5%

5%

9%

27%

14%

52%

10%

14%

3%

0%

17%

7%

źródło: Startup Poland

źródło: Startup Poland
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Startupy podczas rundy inwestycyjnej najczę-
ściej wpuszczają na pokład tylko jednego  
inwestora. Zjawisko tzw. party rounds, czyli 
rund inwestycyjnych z więcej niż 10 inwestora-
mi, jest w Polsce zupełnie nieznane, choć  
np. w Krzemowej Dolinie występuje nagmin-
nie, także na etapie seed. Tradycyjnie na 
świecie rundy finansowania startupów anga-
żują jednak więcej niż jednego inwestora. Tak 
zwany lead investor, przeważnie ten, który 
kontrybuuje największą kwotą, negocjuje wa-
runki rundy, natomiast pozostali subskrybenci 
wypełniają lukę kapitałową potrzebną do jej 
zrealizowania. Większa liczba inwestorów to 
dla startupu korzyść w postaci rozszerzonej sie-
ci kontaktów biznesowych i potencjalnie więk-
szego wsparcia zaangażowanych inwestorów 
w pozyskaniu kolejnych rund. Z drugiej strony 
party rounds z kilkudziesięcioma inwestorami 
wymagają zarządzania relacjami z każdym  
z nich, co niekoniecznie optymalnie wykorzy-
stuje czas founderów.

Zjawisko angażowania przez startup w rundę 
tylko jednego inwestora czy funduszu często wyni-
ka ze specyficznego, niebiznesowego podejścia 
startupów do fundraisingu. Polskie startupy często 
albo nie doszacowują potrzebnej kwoty inwestycji 
i zbierają rundę po linii najmniejszego oporu; albo 
też w ogóle nie myślą w kategoriach celu finan-
sowego do zrealizowania i „biorą tyle, ile dadzą”. 
Taki sposób myślenia nie sprzyja budowaniu 
rund z wieloma zaangażowanymi funduszami.

Nie bez znaczenia jest też udział środków pu-
blicznych w rundach inwestycyjnych. Zgodnie 
z zasadami części państwowych instrumentów 
inwestycyjnych przedsiębiorca nie może być 
ich beneficjentem dwa razy. W sytuacji, gdy 
niemal każdy inwestor VC na rodzimym rynku 
wykorzystuje publiczny instrument, droga do 
koinwestycji z innymi funduszami automatycz-
nie się zamyka.

Ze wsparcia ilu funduszy VC korzystasz?

47%

32%

9%

6%
6%

1

2

3

4

5 i więcej

ROZDZIAŁ IV: RUNDA INWESTYCYJNA

źródło: Startup Poland
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Term sheet i due  
diligence w praktyce

ROZDZIAŁ IV: RUNDA INWESTYCYJNA

Praktyka negocjacji rundy między startupem  
a inwestorem w Polsce nie odbiega znacząco 
od typowego schematu: pitch deck – pierw-
sze spotkanie – negocjacje – term sheet – due 
diligence – umowa inwestycyjna – domknięcie 
rundy. Oficjalnym językiem formalności jest 
język polski, choć 14% term sheet i 10% umów 
inwestycyjnych sporządzanych było po angielsku.

Przebieg typowej rundy VC

Term sheet, nazywany czasem także podsta-
wowymi warunkami transakcji, to zazwyczaj 
pierwsze porozumienie, zawierane pomiędzy 
startupem a inwestorem. Strony negocjują  
i podpisują je po to, aby zagwarantować sobie, 
że do momentu podpisania umowy inwesty-
cyjnej nie zmienią warunków inwestycji ani 
charakteru biznesu i nie zawrą umowy inwe-
stycyjnej z innym podmiotem (klauzula wy-
łączności). Jako całość dokument nie ma mocy 
prawnie wiążącej, nie można więc na jego 
podstawie żądać zawarcia umowy ani umiesz-
czenia w umowie konkretnych zapisów. Strony 
mogą jednakże ustalić (i zazwyczaj to robią), że 
niektóre postanowienia term sheet będą miały 
moc wiążącą. Najczęściej dotyczy to klauzuli 
zachowania poufności i ograniczonej czasowo 
klauzuli wyłączności. Wprowadzenie takich 
zastrzeżeń do dokumentu ma na celu zapew-
nienie komfortowych i partnerskich warunków 
prowadzenia negocjacji i due diligence.  
W praktyce najczęściej z inicjatywą zawarcia 
term sheet występuje inwestor, dlatego też  
w większości przypadków to on przygotowuje 
pierwszą wersję dokumentu.

Term sheet powinien być raczej pisany języ-
kiem biznesowym, a nie prawnym. Służy on 
przede wszystkim ustaleniu, że we wszyst-
kich kluczowych punktach intencje inwestora 
i foundera są zgodne. Porozumienie to jest 
jednocześnie punktem wyjścia do umowy 

Pitch deck

Pierwsze spotkanie

Negocjacje term sheet  
(podstawowych warunków transakcji)

Podpisanie term sheet

Due dilligence

Podpisanie  
umowy inwestycyjnej

Przygotowanie  
wiążącej umowy

Domknięcie umowy  
(przekazanie środków)

źródło: Startup Poland
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inwestycyjnej. Gotowy term sheet trafia do 
prawników, którzy na jego podstawie tworzą 
umowę inwestycyjną – dokument zdecydowa-
nie bardziej złożony, precyzyjny i regulujący 
szczegółowo wszystkie kwestie, które na róż-
nych etapach mogą budzić wątpliwości.

Term sheet powinien określać strony, przed-
miot i cel inwestycji, wycenę akcji i udziałów, 
sposób przeprowadzenia inwestycji, sposób 
wyjścia z inwestycji oraz inne istotne elementy 
przyszłej umowy inwestycyjnej (np. klauzule 
antyrozwodnieniowe). Term sheet często okre-
śla również skład zarządu, a także relacje zarzą-
du z organem nadzorującym. Czasem dokument 
ten może określać również tryb prowadzenia 
negocjacji i kwestie związane z ponoszonymi  
w ramach negocjacji kosztami.

Okres negocjacji term sheet w 66% badanych 
przypadków trwał krócej niż 3 miesiące.  
W nielicznych przypadkach (8%) runda w ogóle 
pomijała ten etap i strony od razu przechodziły 
do umowy inwestycyjnej.

Mimo że term sheet co do zasady jest porozu-
mieniem biznesowym, to jednak 38% badanych 
startupowców przyznaje, że nie był to dla nich 
dokument w pełni zrozumiały. W przypadku 
zapisów samej umowy inwestycyjnej pewność 
co do pełnego zrozumienia zapisów spadła, 
tylko 54% (sic!) badanych deklarowało pełne 
zrozumienie podpisywanego dokumentu.

Ile czasu upłynęło od pierwszego spotkania  
do otrzymania term sheet (warunków inwestycji)  
od funduszu?

W relacji startup – inwestor 
ten pierwszy zawsze będzie 

negocjował ze słabszej pozycji, 
bo zwykle ma mniejsze 

doświadczenie biznesowe  
i uczestniczył w mniejszej 

liczbie transakcji inwestycyjnych. 
Startupy powinny solidnie 

odrobić zadanie domowe z prawa 
i finansów, przygotowując się 
do negocjacji, aby świadomie 

godzić się (lub nie) na 
proponowane warunki, rozumieć 

ich konsekwencje i rozsądnie 
proponować alternatywy.

nie otrzymaliśmy term sheet 8%

mniej niż miesiąc 23%

1–3 miesiące 43%

3–6 miesięcy 14%

6–12 miesięcy 8%

powyżej roku 4%

ROZDZIAŁ IV: RUNDA INWESTYCYJNA

źródło: Startup Poland
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ROZDZIAŁ IV: RUNDA INWESTYCYJNA

Jak oceniasz zrozumiałość  
podpisywanych dokumentów?

62%

zupełnie  
zrozumiały

zupełnie  
niezrozumiały

miejscami  
zrozumiały,  
miejscami  

niezrozumiały

38%

0% / 0%

54%

46%

Term sheet
Umowa  
inwestycyjna

Badane startupy nie narzekały na etap due dili-
gence, czyli audytu kondycji startupu. Tradycyj-
nie podczas due diligence prawnicy weryfikują, 
czy startup rzeczywiście ma prawo do deklaro-
wanej własności intelektualnej, jakie zobo-
wiązania wynikają z zawartych przez zarząd 
wcześniej umów, kto posiada w firmie udziały, 
jaka jest struktura zarządcza, jak wyglądają 
finanse firmy i stosunki z urzędem skarbowym. 
Celem tego etapu jest zabezpieczenie interesów 
inwestora, ale także dostarczenie założycielom 
informacji zwrotnej na temat tego, co powinni 
w firmie poprawić. Wyniki due diligence mogą, 
choć nie muszą, zmienić wstępnie określone 
warunki transakcji.

W 28% badanych transakcji etap due diligen-
ce w ogóle nie występował, co ma naturalnie 
związek z wspomnianymi wcześniej niskimi 
kwotami rund, które nie uzasadniają kosztów 
takiego audytu.

Tam, gdzie due diligence było przeprowadzane, 
koszty pokrywał zasadniczo fundusz, choć  
w 11% przypadków to startup opłacał faktury 
prawników, a w 12% – startup i inwestor dzie-
lili je między siebie.

Która ze stron pokrywała koszty due diligence  
poprzedzające wejście funduszu do Twojej firmy?

11%

12%

fundusz VC

startup

koszty były dzielone między stronami

nie przeprowadziliśmy procesu due diligence

49%

28%

źródło: Startup Poland

źródło: Startup Poland
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Co negocjują  
strony w umowach 
inwestycyjnych
Na rynku dostępnych jest wiele szablonów 
umów inwestycyjnych między startupem a fun-
duszem VC, m.in w Otwartym Banku Umów 
dla Startupów prowadzonym przez Fundację 
Startup Poland1. Umowy inwestycyjne regu-
lują nie tylko podstawowe kwestie związane 
z wysokością obejmowanych przez inwestora 
udziałów i ich wyceną, lecz także reguły sprze-
daży tych udziałów, relacje korporacyjne  
(tzw. corporate governance), zasady głosowania, 
zasady przyłączania kolejnych inwestorów itp.

Przed podpisaniem umowy inwestycyjnej 
founderzy muszą przedrzeć się przez gąszcz 
niejasnych i często bardzo hermetycznych 
sformułowań, które dla inwestorów są chlebem 
powszednim. Dlatego też, aby móc stawać do ne-
gocjacji umowy na równych zasadach, startupy 
powinny zawsze korzystać ze wsparcia prawni-
ka, koniecznie nie tego samego, który repre-
zentuje inwestora – najlepiej takiego, który ma 
już solidne doświadczenie w sporządzaniu umów 
inwestycyjnych. Czasem brak znajomości specy-
fiki umów inwestycyjnych (nawet w przypadku 
prawników) bywa istotną barierą w prowadzeniu 
sprawnych i skutecznych negocjacji.

W praktyce umowy inwestycyjne podpisywane 
na polskim rynku często regulują też premiowa-
nie founderów za wyniki startupu (30% przy-
padków) lub zasady wykonania exitu (sprzedaży 
udziałów) przez foundera (56% przypadków).

1  Pliki do pobrania ze strony http://startuppoland.org/knowledge

Czy umowa regulowała  
któreś z poniższych zagadnień?

Prawie dwie trzecie startupów przyznało, że 
albo w ogóle nie miało możliwości negocjacji 
warunków umowy z inwestorem, albo odbywało 
się to w bardzo ograniczonym stopniu. Pozostali 
(36%) przyznają, że mogli w pełni dopasować 
umowę do swoich potrzeb. Ci, którzy pozyski-
wali inwestora do swojego pierwszego startupu, 
wyraźnie odstają na niekorzyść od tych, którzy 
na koncie mają już założenie dwóch lub więcej 
firm. Seryjni przedsiębiorcy negocjowali z sukce-
sem prawie dwa razy częściej niż first-timerzy.

mogłem w pełni dopasować zapisy umowy do swoich potrzeb

miałem bardzo ograniczoną możliwość modyfikacji zapisów umowy

umowa była nienegocjowalna

First-timerzy

Seryjni przedsiębiorcy

W jakim stopniu miałeś możliwość wprowadzenia  
modyfikacji do zaproponowanej umowy z funduszem?

W interesie inwestorów ekosystemu 
innowacji w Polsce jest podnoszenie 

kompetencji negocjacyjnych 
założycieli startupów.

zasady wykonania  
całkowitego lub częściowego exitu foundera

56%

sposób premiowania foundera za wyniki startupu 30%

żadne z powyższych 38%

38%

44%

26%

53%

59%

2%

15%

ROZDZIAŁ IV: RUNDA INWESTYCYJNA

źródło: Startup Poland

źródło: Startup Poland

http://startuppoland.org/knowledge
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Najpopularniejsze 
klauzule w umowach 
inwestycyjnych

ROZDZIAŁ IV: RUNDA INWESTYCYJNA

Liquidation preference

Jedną z najpopularniejszych klauzul występują-
cych w umowach inwestycyjnych jest liquida-
tion preference, które moglibyśmy nazwać po 
polsku gwarantowaną kwotą „wyjścia kapita-
łowego”. Takie ujęcie mówi nam już całkiem 
sporo o mechanizmie. Przede wszystkim mamy 
definicję „wyjścia kapitałowego”. Takie „wyj-
ście kapitałowe” (liquidation event) może, 
rzecz jasna, polegać na sprzedaży większości 
udziałów inwestorowi zewnętrznemu, podziale, 
połączeniu, ale też na likwidacji spółki.

W każdej z tych sytuacji inwestor chce mieć 
zagwarantowaną pewną minimalną kwotę 
zwrotu z inwestycji. Dlatego też druga część 
klauzuli liquidation preference wskazuje, w jaki 
sposób inwestor będzie partycypował w zysku 
ze sprzedaży (albo w majątku likwidacyjnym). 
Najprostsze rozwiązanie wygląda następująco: 
inwestor wkłada do spółki 1 mln zł (za, po-
wiedzmy, 20% udziałów) i zastrzega, że jeśli 
spółka zostanie sprzedana lub też będzie likwi-
dowana, to ten inwestor w pierwszej kolejności 
otrzyma 1 mln zł (czasem powiększony o kilka 
procent rocznie), a dopiero po jego zaspokoje-
niu wspólnicy będą dzielili się pozostałą kwotą 
(jeśli zostanie coś do podziału).

Istnieje niezliczona liczba wariacji liquidation 
preference. Można przykładowo limitować 
gwarantowany zysk inwestora, w innych przy-

padkach „preferencja” może przewidywać, że 
dodatkowo ten sam inwestor będzie również 
partycypował w podziale pozostałego zysku, 
ale już na tych samych zasadach co pozostali 
wspólnicy (a więc w naszym przypadku otrzy-
ma jeszcze dodatkowo 20% pozostałej kwoty). 
Głównym wyzwaniem klauzul liquidation pre-
ference jest precyzyjne zdefiniowanie liquida-
tion event oraz takie zbilansowanie relacji, aby 
inwestor czuł się zabezpieczony, ale by jedno-
cześnie, w ramach samej tylko „preferencji”, 
nie mógł skonsumować większości (albo wręcz 
całości) funduszy pozyskanych w wyniku wyj-
ścia kapitałowego.

Prawo pierwokupu lub prawo  
pierwszeństwa

Prawo pierwokupu warto odróżnić od prawa 
pierwszeństwa. Jeden z tych mechanizmów 
dość często występuje w umowach spółek 
handlowych. Najczęściej sprowadza się on do 
tego, iż wspólnicy, którzy chcą sprzedać swoje 
udziały osobie spoza spółki, muszą najpierw 
zaoferować je pozostałym wspólnikom. Zdarza 
się tak, że prawo pierwokupu przysługuje tylko 
jednemu wspólnikowi (inwestorowi).

Bazowo prawo pierwokupu jest uregulowane 
w Kodeksie cywilnym, przy czym regulacje KC 
nie zawsze są wystarczające dla zabezpieczenia 
bardziej złożonych sytuacji (np. w przypadku 
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większej liczby uprawnionych wspólników). 
Dlatego też częściej wykorzystywane jest pra-
wo pierwszeństwa, które nie jest uregulowane 
w KC, przez co jego konstrukcja jest bardziej 
elastyczna i zależna od woli stron. Przed skorzy-
staniem z takiego rozwiązania warto skupić się 
na doprecyzowaniu mechanizmów postępowa-
nia w przypadku, gdy niektórzy uprawnieni  
z tego prawa skorzystają, a inni nie.

Także terminy oraz sposoby informowania 
o transakcji powinny znaleźć się w umowie 
spółki, aby uniknąć w przyszłości wątpliwości 
dotyczących tego, jak powinna być przeprowa-
dzona transakcja bez naruszenia prawa pierw-
szeństwa lub pierwokupu.

Earn out

Klauzula ta jest jedną z możliwych odpowie-
dzi na trudność, jaką jest wycena projektu na 
wczesnym etapie rozwoju. Zastosowanie klau-
zuli earn out polega na podziale kwoty za na-
bywane udziały na dwie części. Pierwszą część 
founder otrzymuje bezpośrednio po transakcji, 
natomiast druga część uiszczana jest w jakimś 
czasie od sprzedaży. Wartość tej części jest 
zazwyczaj zmienna i uzależniona od wyników 
finansowych spółki.

Wskaźniki dobierane są indywidualnie, mogą 
to być np. udział w rynku, wielkość zysku lub 

sprzedaży. Kluczowe jest możliwie precyzyjne 
ustalenie czynników, które będą decydowały 
o cenie, a także skorelowanie tych czynników 
z realnym zakresem formalnych kompetencji 
sprzedającego. Innymi słowy, jeśli przykładowo 
cena ma być uzależniona od wyników finanso-
wych spółki, to należy zadbać również o to, aby 
osoba, która ma tę płatność otrzymać, miała 
decydujący wpływ na wyniki finansowe.

Anti-dilution

Stanowi zabezpieczenie inwestora przed sytu-
acją, w której nowe emisje udziałów sprawią, 
że jego procentowy udział będzie się zmniej-
szał. Zazwyczaj dotyczy to jedynie tych emisji 
udziałów, które sprzedawane są po niższej 
cenie niż ta, za którą obejmował je inwestor. 
Wyższe ceny związane są z naturalnym podnosze-
niem wartości spółki, dlatego poniesienie kosztów 
z tego tytułu jest przez inwestorów akceptowane.

Na podstawie takich klauzul inwestorowi przy-
dzielane są dodatkowe udziały w taki sposób, 
aby jego pakiet nie został „rozwodniony”. Ist-
nieją dwie metody wyliczania nowego pakietu 
inwestora, aby stosunek jego udziałów był taki 
sam lub zbliżony. Pierwsza polega na tym, że 
wylicza się, ile udziałów miałby inwestor, gdy-
by obejmował je po nowej, niższej cenie. Druga 
metoda uzależnia wielkość pakietu nie tylko od 
wartości, lecz także od liczby nowych udziałów.

ROZDZIAŁ IV: RUNDA INWESTYCYJNA
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ROZDZIAŁ IV: RUNDA INWESTYCYJNA

Kluczowym efektem „klauzul antyrozwod-
nieniowych” jest, to że utrata procentowego 
udziału w spółce dotyczy founderów, a nie 
inwestorów. Taki efekt wpisany jest w samą 
logikę klauzul typu anti-dilution, dlatego też 
trudno mówić o jego ograniczeniu. Jednak 
zawsze należy być świadomym mechanizmu 
działania oraz jego konsekwencji, i – jeśli są już 
zastosowane – używać ich jako argumentu  
w rozmowach o poziomie ochrony inwestora.

Drag along: prawo przyciągnięcia

Aby wyjaśnić mechanizm drag along, warto 
zacząć od zobrazowania sytuacji, która może 
pojawić się przy okazji drugiej rundy inwe-
stycji, kolejnych rund albo też przy przejęciu. 
Niekiedy nowy potencjalny nabywca udziałów  
w spółce przedstawia całkiem atrakcyjną 
ofertę, ale wyłącznie pod warunkiem, że 
uzyska większość lub inny określony udział 
procentowy w spółce. Często udziały posiadane 
samodzielnie przez pierwszego inwestora nie 
wystarczą, żeby zaspokoić nowego nabywcę. 
W takiej sytuacji transakcja zależy od dobrej 
woli pozostałych wspólników. I tego właśnie 
chcą uniknąć wszyscy inwestorzy. Dlatego też 
zazwyczaj proponują klauzulę drag along, czyli 
uprawnienie do zmuszenia (przyciągnięcia) 
pozostałych wspólników do sprzedaży udziałów 
na takich samych warunkach.

To, co jest najistotniejsze z perspektywy foun-
derów w tej konstrukcji, to zapewnienie, że 
warunki, na jakich będą musieli sprzedawać 
udziały, będą faktycznie identyczne z warunka-
mi, na jakich sprzedaje swoje udziały inwestor. 
Warto też ustalić minimalną wartość, przy 
jakiej inwestor może pociągnąć pozostałych 
wspólników, a także zaznaczyć, że płatność 
dokonywana będzie w gotówce, bowiem może 
zdarzyć się tak, że dla inwestora atrakcyjne 
będzie przyjęcie zapłaty w udziałach innego 
podmiotu, a nie zawsze musi być to atrakcyjne 
dla przyciąganego foundera.

Tag along: prawo przyłączenia

Klauzule tag along są odbiciem klauzul drag 
along. O ile w przypadku tzw. draga uprawnio-
ny może zmusić pozostałych wspólników do 
przyłączenia się do jego transakcji, tag along 
ma na celu stworzenie uprawnienia do dobro-
wolnego przyłączenia się do innej transakcji. 
Prawo przyłączenia jest szczególnie warto-
ściowe dla founderów, gdyż bardzo często 
zdarza się tak, że dotychczasowy inwestor 
znajduje kupca na swoje udziały, a dla foun-
derów nierzadko może to być jedyna okazja do 
sprzedania swoich udziałów na zadowalających 
warunkach. Oczywiście sprzedaż w ramach 
prawa przyłączenia powinna odbywać się na 
takich samych warunkach jak sprzedaż puli 
udziałów inwestora.
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Nakaz wyłączności operacyjnej

Inwestycja w projekt we wczesnej fazie roz-
woju jest w takim samym stopniu inwestycją 
w pomysł, jak w konkretne osoby. Inwestor 
przyjmuje, że konkretne osoby są w stanie 
zapewnić wzrost wartości spółki, dlatego też 
bardzo często zastrzega, iż oczekuje, że te 
osoby (najczęściej ci spośród founderów, którzy 
kierują bieżącą pracą spółki) będą poświęcać 
cały swój czas zawodowy na rozwój projektu.

W przypadku takich klauzul zawsze warto  
głęboko zastanowić się, czy nie powinno się  
w nich pojawić jakieś wyłączenie. Czasem może 
chodzić o błahą z pozoru kwestię – prowadze-
nie szkoleń, udzielanie lekcji windsurfingu itp. 
Taka okazjonalna działalność raczej nie będzie 
stanowiła dla inwestora problemu i może 
zgodzić się ją wyłączyć (ustalić, że nie narusza 
nakazu wyłączności operacyjnej), ale jeśli nie 
przewidzimy tego w umowie, to narażamy się 
na to, że w jakimś trudnym momencie inwestor 
stwierdzi (słusznie), że warunki umowy nie były
 dochowane i zacznie naliczać nam kary umowne.

Zakaz konkurencji

Intencja wprowadzania zakazu konkurencji  
do umowy inwestycyjnej wydaje się jasna  
i uczciwa. W praktyce jednak zakaz konkuren-
cji zawsze jest powiązany z definicją działal-

ności konkurencyjnej, która, jeśli jest nazbyt 
szeroka, może w praktyce wywoływać efekt 
niemal identyczny z nakazem wyłączności 
operacyjnej. Dlatego warto pamiętać, by skupić 
się nie tylko na czasie trwania zakazu konku-
rencji i skutkach jego naruszenia, lecz także na 
precyzyjnej definicji działalności konkurencyj-
nej (która zresztą czasem powiązana jest z kolei 
z definicją działalności spółki).

Vesting

Mechanizm vestingu (w polskich realiach czę-
ściej „odwróconego vestingu”) może być reali-
zowany na różne sposoby. Generalna idea po-
lega na tym, że część udziałów w spółce, które 
przysługują zgodnie z umową founderowi, jest 
stopniowo przekazywana (uwalniana) na jego 
rzecz. Mechanizm ten (w różnych odmianach) 
jest niezwykle popularny w umowach inwesty-
cyjnych. Tym bardziej należy więc pamiętać, 
że w mechanizmie vestingu istotne jest nie 
tylko korzystne rozłożenie ilości nabywanych 
udziałów w możliwie krótkim czasie, lecz także 
tzw. triggery, czyli zdarzenia powodujące, że 
founder nie otrzyma nieobjętych jeszcze udzia-
łów albo (w przypadku odwróconego vestin-
gu) będzie musiał zwrócić część udziałów już 
otrzymanych. Zdarzeniami takimi są zazwyczaj 
odejście z zarządu czy prowadzenie działalności 
konkurencyjnej, ale może to być również np. 
naruszenie nakazu wyłączności operacyjnej.

ROZDZIAŁ IV: RUNDA INWESTYCYJNA
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mniej niż  
2 tygodnie

2–4  
tygodnie

1–3  
miesiące

3–6  
miesięcy

6–12  
miesięcy

ponad  
rok

KFK
23% 55% 19% 3% 0% 0%

NCBR
22% 56% 11% 0% 11% 0%

PARP
21% 42% 26% 0% 0% 11%

PFR
0% 0% 0% 0% 0% 0%

inny instrument publiczny polski
50% 25% 25% 0% 0% 0%

inny instrument publiczny UE
67% 0% 33% 0% 0% 0%

inwestycja nie była lewarowana 
środkami publicznymi

51% 12% 25% 12% 0% 0%

Domknięcie  
rundy

ROZDZIAŁ IV: RUNDA INWESTYCYJNA

Ostatni etap rundy inwestycyjnej, czyli przela-
nie środków inwestora na konto startupu, na 
ogół nie następuje natychmiast po podpisaniu 
umowy. Standardowo startupy mogą czekać na 
środki nawet do 3 miesięcy (co dla startupu jest 
niesłychanie długim okresem!), choć najczęściej 
rundę udaje się domknąć w 4 tygodniach. Bar-
dzo długi, powyżej półroczny czas oczekiwania 
na zakontraktowaną inwestycję, zdarzał się  
w przypadku rund lewarowanych środkami  
z PARP i NCBR.

mniej niż 2 tygodnie 32%

2–4 tygodnie 37%

1–3 miesiące 21%

3–6 miesięcy 6%

6–12 miesięcy 2%

ponad rok 2%

Ile czasu upłynęło od podpisania  
umowy inwestycyjnej do wypłaty środków?

Czy inwestycja była lewarowana  
środkami publicznymi?

Okres oczekiwania na wypłatę środków w zależności od udziału środków publicznych w transakcji

Pytanie z możliwością wielokrotnej odpowiedzi

źródło: Startup Poland

źródło: Startup Poland
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ROZDZIAŁ IV: RUNDA INWESTYCYJNA

Transzowanie czy 
jednorazowa wypłata
Kto sądzi, że domknięcie rundy venture  
w polskich realiach oznacza po prostu przelanie 
pełnej kwoty transakcji na rachunek startupu, 
ten srogo się zawiedzie. Okazuje się bowiem,  
że powszechną praktyką polskiego rynku ven-
ture capital jest wypłacanie inwestycji na raty. 
Transzowanie wystąpiło w ponad połowie 
badanych transakcji inwestycyjnych.

Czy pozyskane od funduszu środki finansowe  
wypłacane są/były w postaci transz czy jednorazowo?

całą kwotę przekazano jednorazowo 44%

środki wypłacane w transzach 56%

Co najciekawsze, transzowanie inwestycji 
wcale nie było charakterystyczne dla tych naj-
większych rund. Polscy inwestorzy wysokiego 
ryzyka potrafią potranszować nawet 50 tys. zł, 
a do jednorazowych wypłat najbardziej skorzy 
są ci, którzy inwestują powyżej 5 mln zł. 

Transzowanie inwestycji, jak można się do-
myślać, służy przede wszystkim minimalizacji 
ryzyka przez inwestora i motywowaniu założy-
cieli startupu do pracy na pełnych obrotach.  
Kolejna rata inwestycji jest wypłacana startu-
powi dopiero wówczas, gdy ten osiągnie założo-
ne cele biznesowe, kamienie milowe, udowod-
ni, że zasługuje na kontynuację inwestycji.

Jednak nie zawsze warunki wypłaty kolejnych 
transz były przejrzyście i obiektywnie zdefinio-
wane, co prowadzić może do patologii w relacji 
fundusz – startup. W jednej czwartej bada-
nych relacji inwestorzy mieli wpływ na wy-
bór podmiotów zewnętrznych obsługujących 
startup (kancelarii prawnych, biur księgowych, 
partnerów technologicznych itp.). Jednak, co 
charakterystyczne, w transakcjach transzowa-
nych inwestorzy prawie dwukrotnie częściej 
wskazywali lub narzucali zakontraktowanie 
konkretnych podmiotów niż w transakcjach 
wypłacanych jednorazowo.

Startupy, poproszone o ocenę w skali od 1 do 5 
przejrzystości i obiektywności zasad wypłaca-
nia transz przez fundusz, przeciętnie oceniają 
reguły transzowania na 3,8. W wywiadach 
jakościowych poprzedzających badanie niektó-
rzy przytaczali historie, w których fundusze 
traciły płynność finansową przed wypłatą ko-
lejnej zakontraktowanej transzy. Dla startupu 
opóźnienie wpłaty kolejnej raty inwestycyjnej 
z winy inwestora posiadającego głosy w spółce 
to olbrzymia przeszkoda do dalszego rozwoju.

Spośród wszystkich badanych startupów 10% 
wskazało, że miało do czynienia z nieuzasadnionym 
blokowaniem wypłaty transzy przez inwestora. 

Transzowanie inwestycji według wysokości rundy

< 50 tys.

50–100 tys. zł

101–500 tys. zł

501 tys.–1 mln zł

1–3 mln zł

3–5 mln zł

> 5 mln zł

67%

100%

33%

46% 54%

41% 59%

33% 67%

50% 50%

75% 25%

transze jednorazowa wypłata

źródło: Startup Poland

źródło: Startup Poland
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Smart  
money
Kto w Polsce wnosi 
smart money:  
fundusze w startupy – 
czy startupy  
w fundusze?

Co to jest smart money
Czego pragną startupy, a co dostają od inwestorów
Relacje startupów i inwestorów: partnerzy czy kontrolerzy
Smart money – wiedza, która procentuje
10 przykazań fundraisingu od doświadczonych startupowców

ROZDZIAŁ V
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Co to jest 
smart money

ROZDZIAŁ V: SMART MONEY

Branżowe pojęcie smart money oznacza kapitał 
inwestowany przez ludzi, którzy dysponują 
ponadprzeciętną wiedzą o branży i dostępem 
do kanałów informacyjnych nieosiągalnych dla 
zwykłych inwestorów. Oryginalnie termin ten 
był używany w grach losowych na określenie 
zakładów obstawianych przez graczy z historią 
hazardowych sukcesów. W powszechnej per-
cepcji smart money ma większą szansę przy-
nieść zakładany zwrot z inwestycji, choć trzeba 
przyznać, że dowód na rzeczywistą finansową 
efektywność smart money jest raczej anegdo-
tyczny. 

Smart money ma w branży startupów i venture 
capital status niemal Świętego Graala. Startupy 
śnią o inwestorach smart money w nadziei na 
wsparcie w budowaniu biznesu i otwieraniu 
zamkniętych drzwi. Fundusze instytucjonalne 
marzą o venture kapitalistach, którzy bezbłęd-
nie zidentyfikują przyszłe jednorożce i dzięki 
własnym kompetencjom oraz doświadczeniu 
doprowadzą je do astronomicznych exitów.

Aż 60% założycieli spółek portfelowych fundu-
szy parających się venture głosi bardzo ogólną 
opinię, że pieniądze z polskich funduszy VC to 
nie są smart money. Jedynie 17% jest przeciw-
nego zdania, a reszcie – trudno powiedzieć.

Jednak, gdy przyjrzeć się ocenom konkretnych 
inwestorów, to połowa badanych startupów do-
strzega „jakąś wartość niepieniężną wniesioną 
w rozwój spółki przez fundusz”. Średnia ocena, 
jaką w szkolnej skali startupy wystawiają w tej 
materii swojemu funduszowi, to okrągła trójka.

Czy uważasz, że fundusz VC poza kapitałem wniósł 
jakąś wartość niepieniężną w rozwój Twojej spółki?

26%

zdecydowanie
tak

20%

zdecydowanie
nie

13%

trudno
powiedzieć

24%

raczej
tak

17%

raczej
nie

źródło: Startup Poland
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Oceny są jednak silnie spolaryzowane. Jedna 
trzecia badanych jest bardzo zadowolona ze 
swojej relacji z funduszem, natomiast pozo-
stali wskazują elementy, które utrudniały, ich 
zdaniem, wzajemną relację. Ich wachlarz jest 

Co nie podobało Ci się w dotychczasowej  
współpracy Twojego startupu z funduszem VC?

Warunek wyłączności operacyjnej, czyli tego, że założyciele zrezygnują 
z innych aktywności zawodowych na rzecz budowania spółki, 
negatywnie postrzega 20% startupów. W przypadku inwestycji venture 
wyłączność operacyjna założycieli jest absolutnie konieczna, nie tylko 
w celu zabezpieczenia interesów inwestora, lecz przede wszystkim dla 
rozwoju startupu. Jedna piąta badanych startupowców wydaje się jednak 
błędnie wierzyć, że po rundzie inwestycyjnej startup da się budować po 
godzinach.

ROZDZIAŁ V: SMART MONEY

nic, wszystko przebiega bez zarzutu 33%

długość negocjacji umowy inwestycyjnej 31%

inne 24%

zapisy dotyczące wyłączności operacyjnej założycieli 20%

sformułowanie celów/milestone’ów / KPI 19%

transzowanie inwestycji 15%

kontrola finansowa ze strony funduszu 11%

ingerencja funduszu w zarządzanie firmą 10%

forma lub częstotliwość raportowania 8%

szeroki: od braku zainteresowania spółką port-
felową poprzez transzowanie inwestycji i wizji 
zebrania kolejnych rund po mobbing i nietermi-
nowe wpłaty. 

źródło: Startup Poland
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Czego pragną  
startupy, a co dostają 
od inwestorów
Czego zatem musiałyby dostarczać fundusze, 
aby startupy były w pełni zadowolone z uzyska-
nego wsparcia? Startupy najbardziej potrzebują 
od inwestorów pomocy w przygotowaniu 
kolejnych rund finansowania (82%), wprowa-
dzenia do kontaktów w branży (74%) i mento-
ringu biznesowego (67%). Niestety to właśnie 
w tych dwóch najważniejszych dla startupów 
obszarach oferta inwestorów najbardziej od-
biega od oczekiwań. I to nie tylko z braku woli 
inwestorów, lecz także z braku doświadczenia 
zarządzających funduszami.

Kompetencje zarówno w zakresie pomocy  
w pozyskaniu kolejnych inwestorów, jak  
i otwarcia kontaktów w branży to pochodne 
gęstej sieci kontaktów i solidnej reputacji. 
Funduszom, które nigdy w swojej historii nie 
zrobiły koinwestycji z innym funduszem, trud-
no będzie pozyskiwać inwestorów do kolejnej 
rundy swojej spółki portfelowej. Tak samo nie 
da się przedstawić spółki portfelowej poten-
cjalnym klientom czy strategicznym partnerom 
bez wcześniej zbudowanej bazy kontaktów i do-
brych relacji w branży, w której działa startup.

Dlatego opłacalną strategią budowania przez 
fundusz kapitału smart money może być spe-
cjalizacja w konkretnych sektorach. Im więcej 
spółek z danej branży przejdzie przez portfel 
funduszu, tym większego doświadczenia  
i branżowych relacji będą w stanie nabyć zarzą-
dzający. Bezsensowną strategią jest tworzenie 

funduszu skupionego na modnej branży,  
np. internecie rzeczy czy healthtech, bez sze-
rokiego zaplecza kontaktów pośród potencjal-
nych klientów czy nabywców spółki.

Pod jednym względem inwestorzy w Polsce 
przewyższają oczekiwania startupów: umoż-
liwiają im networking ze swoimi innymi 
spółkami portfelowymi. Biorąc pod uwagę, że 
przeciętny portfel polskiego inwestora venture 
to jedynie 9 spółek, trzeba pamiętać, że nie jest 
to wartość dodana wielkiej skali, jednak bardzo 
doceniana przez startupy.

Pomoc w przygotowaniu kolejnych 
rund finansowania spółek 

portfelowych i przekazywanie 
kontaktów w branży to 

najważniejsze obszary do poprawy 
przez polskie fundusze venture.

ROZDZIAŁ V: SMART MONEY
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Rzadko zauważanym, choć niedrogim sposo-
bem wspierania startupowców przez fundusz 
jest wsparcie psychologiczne i motywacyj-
ne założycieli startupów – oczekuje go 44% 
badanych. Terapie dla founderów organizo-
wane i opłacane przez fundusze od kilku lat 
funkcjonują np. w Krzemowej Dolinie1, gdzie 
inwestorzy VC poważnie podchodzą do zdrowia 

ROZDZIAŁ V: SMART MONEY

1 „Some investors are paying for therapy for their startup founders”, 30 maja 2017 [https://finance.yahoo.com/news/investors-paying-therapy-startup-founders-170922936.html]
2 „Investor Pledge for Mental Health” [http://resources.hellokip.com/pledge/, dostęp 23 kwietnia 2018]

psychicznego zarządzających spółkami portfelo-
wymi. Za sesje psychoterapeutyczne założycieli 
startupów płacą m.in Refactor Capital, Slow 
Ventures czy Zynik Capital Corporations2.  
Ryzyko związane z depresją, przepracowaniem  
i stresem jest istotnym zagrożeniem dla 
rozwoju startupu. Zarówno startupowcy, jak 
i inwestorzy mogą – i powinni – odpowiednio 
wcześnie na nie zareagować.

Wsparcie pozafinansowe:  
rzeczywistość i oczekiwania

networking z innymi spółkami portfelowymi

konsultacje biznesowe/mentoring biznesowy  
(marketingowo-sprzedażowe, rozwój biznesu)

pomoc w przygotowaniu kolejnych rund finansowania

wsparcie prawne (porada prawna  
dot. działalności przedsiębiorstwa)

przekazanie kontaktów w branży (do partnerów, klientów)

wsparcie w rekrutacji wykwalifikowanych pracowników

wsparcie psychologiczne, motywacyjne

sprzedaż mojego produktu (pozyskiwanie klientów)

żadne

wsparcie w pozyskiwaniu dotacji UE

informacja o zamówieniach publicznych

61%

JAKIE WSPARCIE WNIÓSŁ FUNDUSZ?
JAKIEGO WSPARCIA FUNDUSZU OCZEKUJESZ?

54%

45%

39%

36%

33%

56%

67%

82%

48%

74%

43%

31%
44%

16%
39%

12%
0%

2%
0%

0%
7%

źródło: Startup Poland

https://finance.yahoo.com/news/investors-paying-therapy-startup-founders-170922936.html
http://resources.hellokip.com/pledge/
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Relacje founderów  
i inwestorów: partnerzy 
czy kontrolerzy?
Fundusze sprawują kontrolę nad spółkami 
portfelowymi przede wszystkim przez raporty 
finansowe składane w określonych terminach. 
Standardem są raporty miesięczne (44%)  
i kwartalne (36%), choć zdarzyły się też fundu-
sze wymagające raportów co tydzień – to 11% 
przypadków (sic!). Drugim najpowszechniejszym 
narzędziem kontroli jest udzielanie zgód na 
wydatki powyżej określonej kwoty. Najczęściej 
wskazywane limity to 100 tys. i 10 tys. zł.

W 39% przypadków fundusz wprowadził 
swojego przedstawiciela do zarządu lub rady 
nadzorczej spółki. Pośród tych, którzy zgodzili 
się na obecność funduszu w zarządzie, prawie 
połowa oceniła ją pozytywnie, a zdecydowanie 
negatywnie – 15%.

W jaki sposób fundusz sprawuje kontrolę  
finansową nad Twoją firmą?

W większości startupy oceniają relacje ze  
swoimi inwestorami jako raczej partnerskie  
i uczciwe. Szczegółowy rozkład ocen pokazuje 
jednak, że około jedna piąta inwestorów zaniża 
ocenę całej branży.

raporty finansowe  
w ustalonych terminach 81%

poprzez udzielanie zgody  
na wydatki ponad ustaloną kwotę 44%

fundusz wprowadził swoją osobę  
do zarządu/rady nadzorczej spółki 39%

poprzez warunkowanie  
wypłaty transzy 31%

poprzez wgląd w nasz  
rachunek bankowy 24%

inna forma kontroli finansowej 13%

Jak oceniasz swojego inwestora?  
Średnia ocena (1–5)

Uczciwość Profesjonalizm
Partnerskie 
traktowanie 

startupu

3,68 3,323,85

WzorowoBardzo źle 3

Jak oceniłbyś na skali ten fundusz VC pod względem?

Profesjonalizm

12% 17% 21% 27% 23%

Partnerskie traktowanie startupu

13% 12% 8% 27% 39%

Uczciwość

11% 10% 7% 30% 43%

ROZDZIAŁ V: SMART MONEY

źródło: Startup Poland

źródło: Startup Poland

źródło: Startup Poland



48 Złota księga venture capital  w Polsce 2018

ROZDZIAŁ V: SMART MONEY

Dwie trzecie badanych startupów nie miało 
do czynienia z żadnymi nieuczciwymi lub 
siłowymi praktykami inwestorów. Pozostali 
natomiast najczęściej wskazują negocjowanie 
z pozycji siły (31%), zarządzanie przez wrogą 
atmosferę (20%), narzucanie działań (17%)  
i nieprzestrzeganie warunków umowy (11%). 
O ile to ostatnie to obiektywna nieuczciwość,  
o tyle pozostałe praktyki podlegają subiektyw-
nej ocenie. Inwestorzy, zwłaszcza ci, którzy 

mają na koncie solidne portfele inwestycyjne, 
zawsze są na silniejszej pozycji w relacji ze star-
tupem. Historia startupów w Polsce zna nielicz-
ne przykłady, w których to dzięki know-how 
funduszu, a nie founderów, udało się doprowa-
dzić spółkę do dużo bardziej satysfakcjonujące-
go wyjścia, niż zakładali jej założyciele.  
W takich sytuacjach zarządzanie relacją z pozy-
cji siły może być jak najbardziej uzasadnione. 

Czy miałeś do czynienia z którąś z poniższych  
praktyk ze strony Twojego funduszu VC?

nic takiego nie miało miejsca

negocjowanie z pozycji siły

zarządzanie poprzez kryzys i wrogą atmosferę

narzucanie startupowi decyzji i działań

nieprzestrzeganie warunków umowy

nieuzasadnione blokowanie wypłaty transzy

próba przejęcia firmy

inne przykłady złych praktyk

rozwodnienie udziałów startupu

blokowanie niezbędnych wydatków

bezkosztowe przejmowanie udziałów w kolejnych rundach

przejmowanie pakietu kontrolnego

63%

31%

20%

17%

11%

10%

7%

7%

6%

5%

2%

2%

źródło: Startup Poland
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W definicję określenia smart money bez-
sprzecznie wpisana jest wiedza: nie tylko na 
temat danego rynku, konkurencji czy wyko-
rzystywanej technologii, lecz także samego 
procesu inwestycyjnego i prowadzenia biznesu. 
Przedstawione w niniejszym raporcie wyni-
ki badań potwierdzają, że twórcy startupów 
oczekują od inwestorów nie tylko zastrzyku 
gotówki, ale też mentoringu i wprowadzenia  
na biznesowe salony. Dobry inwestor to, 
według twórców startupów, doświadczony 
przedsiębiorca. 

W opozycji do smart coraz częściej mówi się  
o tzw. stupid money – środkach, które „trzeba 
wydać” na innowacje i startupy, bo to modne,  
i że za mało bierze się pod uwagę ocenę efek-
tów takich inwestycji. To stwarza poważne 
ryzyko, że blokadą w rozwoju stanie się nie 
brak pieniędzy, lecz pomysłów. To z kolei rodzi 
dodatkową groźbę, że te, które się jednak 
przebiją, będą przeinwestowane o kilka rzędów 

wielkości. W tym momencie wielu niedoświad-
czonych twórców startupów zada pytanie: co  
w tym złego, że dostałem od inwestorów 
więcej, niż potrzebuję? Otóż duże pieniądze 
rodzą duże zobowiązania. Zobowiązania, któ-
rym należy sprostać, a przecież w przypadku 
współpracy startup – inwestor zależy nam na 
zachowaniu relacji win-win.

Rolą instytucji publicznych w tym kontekście 
jest utrzymywanie oraz budowanie długoter-
minowych i pozytywnych relacji pomiędzy 
wszystkimi uczestnikami rynku. Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju w ramach progra-
mu BRIdge Alfa daje jedyną w swoim rodzaju 
i unikalną możliwość zbudowania wehikułów 
inwestycyjnych poprzez wsparcie na poziomie 
80% budżetów inwestycyjnych. Smart money 
rozumiemy więc jako inwestycję w wiedzę  
i stałe podnoszenie kwalifikacji – to właśnie od 
profesjonalizmu oraz zaangażowania zespołów 
zarządzających wyłonionych w ramach BRIDge 

Smart money – wiedza, 
która procentuje

prof. Aleksander Nawrat

zastępca dyrektora 
Narodowego Centrum  

Badań i Rozwoju

ROZDZIAŁ V: SMART MONEY
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Alfa zależy, czy kapitał przekazywany przez 
NCBR zostanie pomnożony. Naszym wspólnym 
celem powinno zatem być wyszukiwanie oraz 
selekcjonowanie projektów inwestycyjnych, 
które stanowią duże wyzwanie, ale jednocze-
śnie zapewniają przełom technologiczny  
i wysokie stopy zwrotu.  

W tworzenie każdego systemu innowacji za-
angażowanych musi być wiele różnych pod-
miotów – tylko to daje realną szansę, aby taki 
mechanizm funkcjonował sprawnie. W latach 90. 
w Izraelu fundusze VC otrzymały potężne rzą-
dowe wsparcie, dzięki czemu mogły pozyskać 
zagraniczny know-how oraz partnerów do in-
westowania w technologie. Tak powstało m.in. 
Pitango Venture Capital, które na początku 
swojej drogi operowało kwotą 20 mln dol.  
Dziś fundusz ten dysponuje ok. 2 mld dol.,  
a doświadczenie jego zespołu zarządzające-
go oraz portfolio spółek portfelowych robią 
gigantyczne wrażenie. Nic więc dziwnego, że 
gdy niemal rok temu podpisywaliśmy umowę 
o powstaniu TDJ Pitango Ventures, wiedzie-
liśmy, że jednym z najcenniejszych aspektów 
tej współpracy będzie globalny networking, 
edukacja i transfer wiedzy na nasz rynek. 

ROZDZIAŁ V: SMART MONEY

Wyniki badania fundacji Startup Poland po-
twierdzają, że wszystkim uczestnikom rynku 
VC w Polsce zależy dziś na wprowadzeniu 
wysokich biznesowo-etycznych standardów 
współpracy. Smart money to transparentność 
oraz profesjonalizm w codziennych relacjach 
biznesowych. Jaka jest więc rola instytucji pu-
blicznych powołanych do rozwijania innowacji? 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dołoży 
wszelkich starań, aby reguły gry były przej-
rzyste, rynkowe i spójne dla wszystkich, tak 
by najbardziej przełomowe projekty mogły się 
rozwijać w odpowiednim ekosystemie wsparcia 
finansowego i biznesowego, przy jednoczesnej 
redukcji ryzyka, które nieodzownie towarzyszy 
najbardziej wizjonerskim przedsięwzięciom.
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10 przykazań 
fundraisingu od 
doświadczonych 
startupowców

1. Nie szukaj pieniędzy funduszy za wcze-
śnie, lecz skoncentruj się na rozwoju 
produktu i bazy klientów. Licz na siebie, 
a zyskasz więcej. Jeśli osiągniesz dobre 
wyniki, inwestorzy znajdą cię sami.

2. Przy wyborze VC kieruj się ich do-
świadczeniem biznesowym konkretnie 
w interesującej cię branży oraz siecią 
kontaktów, jaką dysponują. Zweryfikuj 
ich doświadczenie oraz wiedzę, a ponad 
wszystko – wymagaj.

3. Sprawdź opinie o funduszu. Porozmawiaj  
z jego spółkami portfelowymi. Poznaj  
reputację limited partner funduszu.

4. Nie podejmuj decyzji o wyborze fundu-
szu pochopnie! Kieruj się rozsądkiem  
i rachunkiem biznesowym. Zamiast ulegać 
presji finansowej i stereotypom szukaj 
swoich rozwiązań i trzeźwych doradców. 

5. Do rozmów z funduszem zatrudnij naj-
lepszych prawników, na jakich cię stać.

6. Zachowaj ostrożność i precyzję.  
Sprawdzaj umowę inwestycyjną do bólu. 
Niech każda ważna kwestia będzie w niej 
uwzględniona. Pamiętaj, że umowa ma 
zabezpieczać obie strony na złe, a nie na 
dobre czasy.

7. Dobierz fundusz, z którym dobrze się ro-
zumiesz, z którym ty i twój zespół macie 
wspólne cele. Poznaj osobę, która będzie 
odpowiedzialna za relację funduszu z twoją 
spółką.

8. Nie daj się zdominować, negocjuj swoje 
warunki. Dbaj o zachowanie autonomii  
i decyzyjności w spółce. Daj jasno do zro-
zumienia, gdzie leżą granice, których nie 
pozwolisz przekroczyć.

9. Nie podpisuj umowy na wyłączność,  
negocjuj z kilkoma funduszami na raz.  
Nie odpuszczaj nawet wtedy, gdy jeden  
VC obiecał już to, czego chciałeś.

10. Myśl długofalowo i upewnij się, że fun-
dusz nie utrudni dalszego rozwoju firmy. 
Pamiętaj, że po jednej rundzie inwestycji 
mogą przyjść następne.

ROZDZIAŁ V: SMART MONEY
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Najlepiej 
oceniony 
polski inwestor 
venture capital

ROZDZIAŁ VI
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Nazwa funduszu

Inovo VC

Partnerzy zarządzający 

Tomasz Swieboda
Michał Rokosz

Zarządzany kapitał 
(assets under management)

Fundusz 1: 30 mln zł (50% KFK, 50% inwesto-
rzy indywidualni)
Fundusz 2 (aktualnie zbierany): 100+ mln zł 
od inwestorów polskich i zagranicznych, w tym 
aniołów biznesu oraz ekspertów powiązanych  
z biznesem technologicznym

Rundy

Najchętniej uczestniczymy w rundach A oraz 
późniejszych. Rundy te są wielkości 1–4 mln dol., 
gdzie Inovo może wziąć całość lub część rundy 
(chętnie koinwestujemy). 

Pożądany ticket size

Minimum milion dolarów w pierwszej rundzie, 
więcej w kolejnych rundach. Planujemy prze-
prowadzać rocznie 2–3 inwestycje w rundach 
jak powyżej. 

Focus inwestycyjny

Spółki technologiczne, z naciskiem na SaaS  
(w szczególności dla MŚP) oraz marketplace

Spółki portfelowe 

Booksy, Brand24, Sotrender, ECC Games,  
Restaumatic, PrimeOn, Funfotos, Gamfi

Wyjścia z inwestycji

MyLED, Sugester

Pośród wszystkich badanych funduszy jeden 
wyraźnie zdystansował pozostałych. Jako 
jedyny uzyskał maksymalny wskaźnik net 
promoter score (prawdopodobieństwo polece-
nia funduszu innym przez spółki portfelowe). 
Jest także jedynym, ocenionym przez więcej 

niż 5 firm, funduszem, w którym nie wystąpiły 
żadne abuzywne praktyki wobec founderów. 
Dlatego Startup Poland postanowiło wyróżnić 
Inovo VC tytułem Funduszu venture capital 
roku 2018.

ROZDZIAŁ VI: NAJLEPIEJ OCENIONY POLSKI INWESTOR VENTURE CAPITAL



54 Złota księga venture capital  w Polsce 2018

Wierzymy, że w Europie Środkowo-Wschodniej 
co roku będzie powstawać kilka spółek  
o wycenie ponad miliard dolarów, a my będzie-
my ich udziałowcami. Naszą intencją jest inwe-
stowanie po etapie seed, gdy spółka działa, ma 
klientów, przychody (min. 50 tys. dol.), rośnie 
ponad 100% rocznie przy dobrych ekonomikach 
jednostkowych unit economics, a klienci są bar-
dzo zadowoleni z produktu, który ma potencjał 
globalny. Naszą intencją jest wybierać rocznie 
2–3 najbardziej perspektywiczne spółki i istot-
nie je wspierać.

Chcemy inwestować w spółki (1) technologicz-
ne, (2) z dużym potencjałem wzrostu  
(min. 10×) oraz (3) działające globalnie.

1. Technologiczne – bardzo dobrze rozumie-
my technologie i tutaj widzimy swoją niszę 
pośród tradycyjnych funduszy  
PE/VC. Potrafimy wejść w spółkę i zrozu-
mieć jej podstawowe wskaźniki operacyj-
ne, czy i jak klienci używają danej tech-
nologii, jaki jest wskaźnik odejść klientów 
churn, koszt pozyskania klienta. Współpra-

cujemy z wieloma ekspertami oraz firmami 
technologicznymi, którzy wspierają nas 
zarówno na etapie due diligence jak i we 
wsparciu spółki już po inwestycji. 

2. Z dużym potencjałem wzrostu – ważne 
jest dla nas, by ambicją zespołu zarzą-
dzającego było stworzenie firmy wartej 
potencjalnie miliard dolarów i by wielkość 
rynku na to pozwalała. Każdy przedsię-
biorca na pytanie, czy chce stworzyć dużą 
firmę, odpowie „tak”. Nie każdy jest jednak 
gotowy na koszty i trudności, które z tego 
wynikają, takie jak bardzo ciężka praca, 
stały rozwój siebie i zespołu, zatrudnianie 
kadry managerskiej wysokiego szczebla 
(która otrzymuje często wyższą pensję niż 
przedsiębiorca), bycie gotowym na odejścia 
członków zespołu, którzy nie dotrzymują 
tempa, często bycie gotowym na porażki  
i nie poddawanie się nigdy. Wielu przedsię-
biorców, osiągając poziom kilku milionów 
zysku netto, poprzestaje w staraniach, 
poprawia swój tzw. work-life balance i nie 
wrzucają biegu na tworzenie firmy wartej 

Filozofia funduszu

Tomasz Swieboda

partner zarządzający 
Inovo VC
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Michał Rokosz

partner zarządzający
Inovo VC
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miliard dolarów. My staramy się ciągle szu-
kać rozwiązań, by firma rosła ponad 100% 
rocznie i tego oczekujemy od przedsiębior-
ców, w których inwestujemy. 

3. Działające globalnie – w docelowym mo-
delu zdecydowana większość przychodów 
spółek, w które inwestujemy powinna 
pochodzić spoza Polski. 

Takich spółek szukamy. Z drugiej strony rozu-
miemy i widzimy, że przedsiębiorcy, z którymi 
współpracujemy borykają się z:

• gigantyczną ilością pracy bieżącej oraz 
ciągłymi nowymi wyzwaniami,

• brakiem możliwości przegadania pomy-
słów, problemów czy rozwiązań,

• brakiem środków na dobre projekty,
• brakiem wiedzy, w jaki sposób przeprowa-

dzić ekspansję zagraniczną.

Stawiamy sobie za cel wspieranie przedsiębior-
ców w pokonywaniu tych i innych trudności. 
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ROZDZIAŁ VII: JAK INWESTOWAĆ W VENTURE CAPITAL

Izabela Pruszyńska

starszy prawnik

Bartosz Tokajuk

prawnik

Jedną z możliwości lokowania środków w celu 
uczestnictwa w zbiorowym inwestowaniu jest 
nawiązanie współpracy z funduszami venture 
capital (VC). Podmioty te prowadzą działalność 
inwestycyjną o podwyższonym ryzyku, finan-
sowaną ze środków pozyskanych głównie od 
inwestorów zewnętrznych. Wybór funduszu,  
w który zainwestujemy, uzależniony jest od 
wielu aspektów formalno-prawnych.

Punktem wyjścia w opisie aspektów prawnych 
inwestycji w fundusz VC jest fakt, że takie 
fundusze działają w ramach różnych form 
prawnych. Obecnie na rynku polskim mamy 
do czynienia z Funduszami Inwestycyjnymi 
Zamkniętymi (FIZ) oraz Alternatywnymi Spół-
kami Inwestycyjnymi (ASI). Główne różnice 
pomiędzy tymi dwoma podmiotami zostały 
wskazane w artykule „Jak założyć fundusz 
VC w Polsce? ASI czy FIZ?”. Co to oznacza dla 
potencjalnego inwestora funduszu?

W celu lokowania środków, zgodnie z przyjętą 
polityką inwestycyjną, fundusze VC zbierają 
aktywa od wielu inwestorów. 

W kontekście niepublicznych FIZ mamy do 
czynienia z emisją certyfikatów inwestycyj-
nych, będących papierami wartościowymi,  
i oferowaniu ich wewnątrz zamkniętego kręgu 
podmiotów. Tylko publiczne FIZ mogą być ofe-
rowane nieograniczonemu kręgowi adresatów. 
W przypadku nabycia lub objęcia certyfikatów 
stajemy się uczestnikami funduszu i zyskujemy 
w związku z tym określone uprawnienia.
 
W przypadku ASI mamy do czynienia z pewnym 
zróżnicowaniem, wynikającym z jego formy 
prawnej. ASI może oferować inwestorom nabycie 
ogółu praw i obowiązków komandytariuszy  
(w spółce komandytowej), akcji (w przypadku 
spółki komandytowo-akcyjnej lub akcyjnej) bądź 
też udziałów (w przypadku spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością).
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Mając na uwadze fakt, że inwestycje fundu-
szy VC cechują się nierzadko podwyższonym 
ryzykiem, w przepisach prawa wprowadzono 
ograniczenia dotyczące tego, kto może być 
„inwestorem” takiego funduszu. Są nimi jedynie 
klienci profesjonalni (np. instytucje finansowe, 
duzi przedsiębiorcy), przy czym zarządzający ASI 
może pod pewnymi warunkami uznać za klienta 
profesjonalnego również klienta detalicznego. 

Kluczowym aspektem w kontekście podejmo-
wania decyzji o inwestycji w fundusz VC jest 
także kwestia odpowiedzialności. W przypad-
ku FIZ odpowiedzialność wobec uczestników 
funduszu inwestycyjnego za wszelkie szkody 
spowodowane niewykonaniem lub nienależy-
tym wykonaniem swoich obowiązków w zakre-
sie zarządzania funduszem i jego reprezentacji 
spoczywa na towarzystwie jako profesjonalnym 
podmiocie zarządzającym FIZ. 

Z kolei w przypadku ASI odpowiedzialność 
wobec uczestników spoczywa na zarządzają-
cym ASI, którym mogą być spółki kapitałowe, 
nieposiadające takich wymogów kapitałowych, 
osobowych czy infrastrukturalnych jak towa-
rzystwa funduszy inwestycyjnych.
Nie należy zapominać o tym, że fundusze ven-
ture capital stanowią rozwiązanie inwestycyj-
ne, powszechnie kwalifikowane jako inwestycje 
średnioterminowe o podwyższonym poziomie 
ryzyka. Ryzyko jest wprawdzie nieodłącznym 

elementem każdej inwestycji, duże zyski zaś 
przeważnie wiążą się z większym z ryzykiem. 
Nie znaczy to jednak, że tego ryzyka nie można 
i nie należy próbować ograniczyć.

Aby zminimalizować ryzyko nieosiągnięcia za-
kładanych celów inwestycyjnych w przypadku 
inwestycji w fundusze venture capital, należy 
kierować się kilkoma podstawowymi zasadami.
Przede wszystkim należy wybierać te fundu-
sze, które inwestują w różnego rodzaju star-
tupy. Każdy portfel inwestycyjny powinien 
być zdywersyfikowany pod względem liczby 
i rodzaju przedsiębiorstw, w które inwestuje 
dany fundusz VC. Ma to szczególne znacze-
nie w przypadku inwestycji w startupy, które 
z samego założenia są bardziej narażone na 
niepowodzenie inwestycji. Co więcej, ma to 
także praktyczny wymiar – niektóre fundusze 
VC inwestują wyłącznie w wybrane, konkretne 
branże, w których mają największe doświad-
czenie. Sposobów na podział portfela na części 
pomiędzy różne inwestycje jest wiele, może to 
być dywersyfikacja ze względu na sektor dzia-
łalność przedsiębiorstw czy np. dywersyfikacja 
międzynarodowa. Należy jednak pamiętać, że 
choć dywersyfikacja jest narzędziem mającym 
na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, 
to jednocześnie może także wpłynąć na obni-
żenie potencjalnych zysków z jednego pojedyn-
czego przedsięwzięcia. 

ROZDZIAŁ VI: JAK INWESTOWAĆ W VENTURE CAPITAL



59Złota księga venture capital w Polsce 2018

Co więcej, skoro mamy powierzyć komuś 
zarządzanie naszymi pieniędzmi, to musimy 
być pewni, że dana osoba wie, co robi, i posiada 
odpowiednie predyspozycje do rozporządzania 
powierzonym kapitałem. Tym bardziej, że to 
zarządzający określa warunki kwalifikacji danej 
firmy do zaangażowania w nią kapitału – ma 
więc decydujący głos w wyborze projektów,  
w które zostaną zainwestowane pieniądze in-
westorów. Nie bez znaczenia będzie też posiadana 
przez zarządzających sieć kontaktów biznesowych.

Warto także zapoznać się ze stosowaną przez 
dany fundusz strategią inwestycyjną. Czy  
fundusz VC uczestniczy w jednej rundzie  
finansowania, czy również w kolejnych? Czy 
jest zainteresowany pakietem mniejszościo-
wym, czy większościowym udziałów lub akcji?
Wszystko to ma fundamentalne znaczenie  
w ocenie dopuszczalnego ryzyka w przypadku 
inwestycji w fundusze VC.

Pamiętać należy, że inwestor, decydując się na 
inwestycję w określony fundusz venture capital, 
niejako uczestniczy w sukcesach i niepowodze-
niach przedsiębiorstw, w które inwestuje. I choć 
zawsze inwestor musi się liczyć z możliwością 
utraty przynajmniej części swojego kapitału, to 
istnieje szereg sposobów służących minimalizacji 
tego ryzyka. Oczywiście zawsze pierwszym  
i podstawowym krokiem jest określenie potrzeb, 
możliwości i podejścia inwestora do ryzyka. 

Należy mieć tu jednak na względzie charakter 
funduszy VC, których działalność sprowadza się 
do inwestycji określonego typu – niepewnych, 
ale mogących przynieść wysokie stopy zwrotu.

ROZDZIAŁ VII: JAK INWESTOWAĆ W VENTURE CAPITAL
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Jak założyć  
fundusz VC  
w Polsce
Prowadzenie działalności jako fundusz typu 
private equity / venture capital, realizujący 
projekty inwestycyjne wśród przedsiębiorstw 
w fazie seed lub startup, kojarzone zawsze było 
z niewielkimi wymogami natury formalno-
-prawnej czy kapitałowymi. Kwestia ochrony 
wspólników zawierała się zwyczajowo w szcze-
gółowo sporządzonej umowie inwestycyjnej. 
Oczywiście część tego typu funduszy działało 
w Polsce w formie funduszy inwestycyjnych 
zamkniętych (np. First Private Equity FIZ AN), 
co zwiększało łączne koszty do wysokości przy-
najmniej 200 tys. zł rocznie. Jednakże najczę-
ściej funduszami PE/VC były niewielkie, proste 
spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 
spółki osobowe, w których wspólnikami zosta-
wały osoby z kapitałem, chcące dofinansować 
i następnie zyskać na perspektywicznych pro-
jektach młodych founderów. Prawne przepisy 
sektorowe nie przewidywały wówczas dodatko-
wych wymogów dla takich podmiotów ponad 
te wynikające z przepisów prawa handlowego  
i innych przepisów o charakterze ogólnym. 
Stan ten nieco się zmienił się 4 czerwca 2016 
roku, kiedy wskutek implementacji do polskie-
go prawa dyrektywy UE w sprawie zarządza-
jących alternatywnymi funduszami inwesty-
cyjnymi (AIFMD) powstały znane już wielu 
inwestorom ASI – czyli alternatywne spółki 
inwestycyjne, objęte nadzorem przez Komisję 
Nadzoru Finansowego (KNF).

Na wstępie należy zauważyć, iż w aktualnym 
polskim (oraz europejskim) porządku prawnym 
działalność inwestycyjna może być prowadzona 
wyłącznie w formie funduszy inwestycyjnych 
lub alternatywnych spółek inwestycyjnych. 
Podmioty niespełniające wymogów ASI lub  
FIZ nie mogą prowadzić takiej działalności,  
a ewentualne złamanie tego zakazu jest surowo 
karane na mocy przepisów przewidujących nawet 
do 10 mln zł grzywny i 5 lat pozbawienia wolności. 

Istotą tej działalności jest zbieranie aktywów 
od wielu inwestorów w celu ich lokowania  
w interesie tych inwestorów oraz zgodnie  
z określoną polityką inwestycyjną. Wielość 
inwestorów oznacza nawet potencjalną 
możliwość poszerzenia ich grona o jedną lub 
więcej osób (w tym w ramach dofinansowania 
grantowego ze środków publicznych). Lokowa-
nie w interesie inwestorów oznacza nabywanie 
w imieniu spółki instrumentów finansowych 
lub innych praw udziałowych i majątkowych. 
Celem tego nabycia jest uzyskanie przychodu  
z tych instrumentów, finalnie trafiającego  
w ręce inwestorów. Alternatywnymi Spółka-
mi Inwestycyjnymi nie będą zatem wszystkie 
spółki publiczne zbierające kapitał na giełdzie 
w celu przeznaczenia go na bieżącą działalność 
operacyjną i realizację projektów, ale będzie 
nią np. spółka PIXEL Venture Capital SA, która 
planowała prowadzić działalność w zakresie 
inwestowania w spółki z branży gier kompute-
rowych, a której oferta publiczna akcji została 
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w dniu 24 maja 2017 roku zakazana przez KNF 
właśnie przez brak rejestracji jako ZASI/ASI. 
Wszystko sprowadza się do pytań o źródło 
finansowania spółki i przedmiotu jej działal-
ności. Załóżmy przykładowo, że posiadamy 
wraz z grupą innych osób określony kapitał, 
który chcemy dobrze zainwestować. W tym 
celu „wchodzimy” (również za pośrednictwem 
spółki) do któregoś z perspektywicznych star-
tupów, po czym zasiadamy w jego zarządzie 
lub radzie nadzorczej i czynnie bierzemy udział 
w codziennej działalności spółki. W takiej 
sytuacji nasza działalność może być zwykłą 
działalnością gospodarczą, za którą ponosimy 
odpowiedzialność jak każdy wspólnik, a nie 
działalnością ASI. Jeśli jednak „znamy się” na 
startupach i jednocześnie zachęcamy inne oso-
by do wpłacania swoich środków finansowych, 
które my dalej inwestujemy w kilkanaście 
projektów, z których „coś musi wypalić”, a co 
za tym idzie – dać zyski nam i naszym inwe-
storom, wówczas nasz podmiot zdecydowanie 
spełnia przesłanki ASI. 

Kwestia ustalenia działalności jako ASI bywa 
trudna i skomplikowana. Mała liczba przepisów 
i ich interpretacji bardzo często nie wystarcza, 
aby jednoznacznie wykluczyć lub zakwalifiko-
wać daną działalność jako ASI. Dlatego też każ-
dorazowo w przypadku pozyskiwania finanso-
wania z zewnętrznego źródła zaleca się kontakt 
z profesjonalnym doradcą prawnym  
w celu zbadania przesłanek ASI.

ASI mogą być prowadzone w formie spółki 
kapitałowej (akcyjnej lub z ograniczoną odpo-
wiedzialnością) oraz spółki komandytowej lub 
komandytowo-akcyjnej. W przypadku spółki 
kapitałowej spółka jest tzw. wewnętrznie 
zarządzanym ASI. Natomiast w drugim wymie-
nionym przypadku (sp. k. lub SKA) ASI potrze-
buje dodatkowo zarządzającego (ZASI), którym 
może być wyłącznie spółka kapitałowa. 

Działalność ZASI/ASI wymaga zezwolenia lub 
wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję 
Nadzoru Finansowego. Konieczność uzyskania 
zezwolenia pociąga za sobą szereg wymagań 
kapitałowych, infrastrukturalnych czy osobo-
wych. Dlatego też jest przeznaczona dla dużych 
podmiotów, zarządzających aktywami powyżej 
100 mln euro. Podmioty nieprzekraczające tej 
granicy mają obowiązek uzyskania wpisu do 
rejestru ZASI. Wpis taki następuje wyłącznie 
na wniosek spółki kapitałowej w organizacji 
bądź przed uzyskaniem wpisu do KRS spółki 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. 

Działalność inwestycyjna ASI musi być wyłącz-
nym przedmiotem działalności tych spółek. Nie 
można prowadzić jej dodatkowo, obok innej 
działalności. Prawa uczestnictwa w ASI można 
rozprowadzać wyłącznie wśród klientów profe-
sjonalnych (nie dotyczy to spółek publicznych). 
Należy również sporządzić dokumenty polityki 
i strategii inwestycyjnej.

Jakub Polak

prawnik

Zuzanna Walczyk

prawnik
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Alternatywą dla prowadzenia działalności 
funduszowej jako ASI jest założenie wspomnia-
nego funduszu inwestycyjnego zamkniętego. 
Istotną różnicą jest to, że fundusze takie mogą 
zostać utworzone wyłącznie przez Towarzystwo 
Funduszy Inwestycyjnych. Tym samym w celu 
prowadzenia działalności inwestycyjnej w for-
mie FIZ należy nawiązać współpracę  
z wybranym TFI. Niewątpliwą zaletą takiego 
rozwiązania jest fakt, iż to towarzystwo ponosi 
odpowiedzialność za odpowiednią jakość zarzą-
dzania aktywami oraz współpracę z podmiota-
mi trzecimi, takimi jak depozytariusz funduszu, 
prowadzący rejestr aktywów. Oczywiście TFI 
za takie działania pobiera wynagrodzenie.  
To właśnie wysokie koszty prowadzenia dzia-
łalności uznawane są nierzadko za największą 
przeszkodę przy zakładaniu FIZ. 

Należy podkreślić, że towarzystwo jest podmio-
tem licencjonowanym przez Komisję Nadzoru 
Finansowego i nałożony jest na nie z tego 
tytułu szereg obowiązków, takich jak prowa-
dzenie ksiąg rachunkowych funduszu, wycena 
jego aktywów oraz raportowanie określonych 
przepisami prawa zdarzeń do KNF.
 
Większość z tych obowiązków świadczona jest 
przez podmioty trzecie. Co ciekawe, również 
zarządzanie portfelem funduszu towarzy-
stwo może zlecić podmiotowi zewnętrznemu. 
Zlecenie takiego zarządzania dokonywane jest 
na podstawie umowy o zarządzaniu portfelem 
funduszu. Jednak zgodnie z ustawą jej zawarcie 
nie zwalnia towarzystwa z odpowiedzialności 

odszkodowawczej związanej z niewykonaniem 
lub nieprawidłowym wykonaniem powierzo-
nych czynności. 

Wachlarz możliwości inwestycyjnych FIZ jest 
bardzo szeroki. Fundusze te mogą lokować 
aktywa między innymi w udziały spółek niepu-
blicznych. Szeroki zakres możliwości inwesty-
cyjnych wiąże się z kolei z większym ogranicze-
niem uczestnictwa w funduszu. Ze względu na 
wysokie ryzyko inwestycji oferta FIZ kiero-
wana jest w głównej mierze do inwestorów 
doświadczonych, świadomych zarówno celów 
inwestycyjnych, jak i ryzyka. Minimalna kwota 
„wejścia” dla osób fizycznych została uregulo-
wana w ustawie na poziomie 40 tys. euro. 

Inwestycje typu VC/PE, które jeszcze dwa lata 
temu miały nieograniczone możliwości  
w zakresie formy prawnej, spotykają się 
obecnie z większymi obwarowaniami. Wybór, 
choć ograniczony, wciąż jednak jest wyborem. 
Mniejsze podmioty zapewne będą wybierały 
rejestrowane ASI z uwagi na niższe koszty pro-
wadzenia działalności. Te nieco większe będą 
się zastanawiać nad utworzeniem własnego FIZ. 

Przy dokonaniu właściwej oceny skali inwe-
stycji, zarówno ASI, jak i FIZ mogą stanowić 
skuteczny i bezpieczny mechanizm inwestycyj-
ny. Uregulowanie działalności inwestycyjnej, 
w tym dopuszczenie jej wyłącznie w formie FIZ 
lub ASI, ma bowiem zawsze jeden, główny cel 
– ochronę inwestorów na rynku kapitałowym.
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O czym pamiętać podczas inwestycji  
w fundusz?

ASI FIZ

Nadzór
Obowiązkowa rejestracja w KNF  

(zezwolenie od 100 mln euro aktywów)
Obowiązkowa współpraca z TFI 

Licencja
Niewymagana licencja lub zgoda  

dla zarządzającego
Zarządzający licencjonowany przez KNF

Forma prawna
Spółki kapitałowe lub komandytowe  

i komandytowo-akcyjne (lub zagraniczne)
Specjalna forma prawna – fundusz inwestycyjny 

zamknięty

Tytuły uczestnictwa
Akcje, udziały, prawa i obowiązki  

wspólnika
Certyfikaty inwestycyjne

Opodatkowanie Opodatkowane jak inne spółki Specjalne zasady opodatkowania

Polityka inwestycyjna
Polityka inwestycyjna określana  
w dokumentach wewnętrznych

Ustawowe limity i ograniczenia inwestycyjne

Wycena Wycena co najmniej roczna Wycena co najmniej kwartalna

Koszty prowadzenia
Niższe koszty  

(dla mniejszych graczy)
Wyższe koszty (od ok. 200 tys. zł rocznie)

Obwarowania prawne Większa swoboda działalności Gąszcz przepisów prawnych

Główne różnice pomiędzy ASI a FIZ

1 Wybór formy prawnej funduszu: ASI czy FIZ?

2 Koszty działalności funduszu

3 Dywersyfikacja portfela

4 Tożsamość podmiotu zarządzającego

5 Odpowiedzialność podmiotu zarządzającego

6 Obowiązki podatkowe

7 Strategia inwestycyjna funduszu

8 Dopuszczalny poziom ryzyka inwestycyjnego

9
Spełnienie warunków, od których zależy  

możliwość inwestycji w fundusz

ROZDZIAŁ VII: JAK INWESTOWAĆ W VENTURE CAPITAL
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Jak przyspieszyć 
rozwój venture 
capital w Polsce

Rekomendacje regulacyjne

ROZDZIAŁ VIII
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Rekomendacje zmian regulacyjnych zostały 
opracowane na podstawie rozmów przeprowa-
dzonych z przedstawicielami polskiego rynku 
venture capital. Postulaty branżowe wynikają  
z niedopasowania zapisów drugiej ustawy  
o innowacyjności do praktyki działalności in-
westycyjnej prowadzonej przez fundusze bądź 
braku odpowiedzi w przepisach na priorytetowe 
dla branży kwestie.

1. Nowa forma prawna dostosowana  
do działalności funduszu VC

Niezbędne jest stworzenie dedykowanych 
struktur prawnych wspierających rozwój  
działalności inwestycyjnej w Polsce. Obecne  
dostępne formy nie są dostosowane do specyfi-
ki funduszy inwestycyjnych typu private equity 
(PE) i venture capital. FIZAN jest zbyt drogi 
(co najmniej 150 000 zł rocznie), ale przede 
wszystkim niedostosowany regulacyjnie  
(formalny wymóg zarejestrowania FIZAN  
pod TFI i oddania mu roli faktycznego zarzą-
dzającego aktywami), a ASI powoduje podwój-
ne opodatkowanie inwestorów. W tym kontek-
ście ogromny niepokój budzi sytuacja w Polsce  
w porównaniu do innych krajów Unii Europej-
skiej, gdzie albo istnieją odpowiednie struktury 
prawne, albo prowadzone są prace zmierzające 
do stworzenia stabilnych form prawnych dosto-

Rekomendacje 
regulacyjne

sowanych do specyfiki działalności funduszy 
venture capital. Z uwagi na fakt, iż działalność 
funduszy inwestycyjnych typu private equity  
i venture capital ma charakter długookresowy, 
istotne jest wypracowanie stabilnego modelu, 
który nie będzie podlegał ciągłym fluktuacjom.

2. Zniesienie podwójnego opodatko-
wania inwestorów w funduszach 
venture capital

Niezbędną cechą funduszu wspólnego inwesto-
wania jest jego neutralność podatkowa, która 
jest de facto warunkiem podjęcia decyzji inwe-
stycyjnych przez inwestorów finansowych na 
całym świecie. W celu wyłączenia inwestorów 
funduszy spod reżimu podwójnego opodat-
kowania wprowadzono drugą ustawą o inno-
wacyjności. Obejmuje ona jednak wyłącznie 
okres do 2023 roku, przez co nie ma realnego 
przełożenia na długoterminowe strategie inwe-
stycyjne. Dotyczy także wyłącznie inwestycji, 
które spełniają szereg kryteriów niemających 
zastosowania w inwestycji w startupy. 

Podstawowy warunek wyłączenia z reżimu 
podwójnego opodatkowania to inwestycje  
w spółki prowadzące działalność badawczo-roz-
wojową (B+R). Przy czym ustawowa definicja 
działalności B+R1 jest, z punktu widzenia  

ROZDZIAŁ VIII: JAK PRZYSPIESZYĆ ROZWÓJ VENTURE CAPITAL W POLSCE

1 B+R – działalność badawcza i rozwojowa (w skrócie B+R) są to systematycznie prowadzone prace twórcze, podjęte dla zwiększenia zasobu wiedzy, w tym wiedzy o człowieku, kulturze  
  i społeczeństwie, jak również w celu znalezienia nowych zastosowań dla tej wiedzy; za: https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf

https://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/wroc/ASSETS_Dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa.pdf
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branży technologicznej, zbyt ogólna i daje pole 
do kwestionowania branży IT jako jej części. 
Taki sposób wprowadzenia wyłączenia spod 
podwójnego opodatkowania nie spełnia swojej 
funkcji, gdyż nie jest dopasowany do potrzeb 
rynku.

Jednocześnie, jak wynika z realiów rynkowych, 
dopiero co drugi startup współpracuje z nauką, 
z czego jedynie połowa formalizuje te relacje. 
Ponadto zaledwie 1/3 startupów posiada wła-
sne laboratorium badawcze lub współpracuje 
z ośrodkiem B+R innym niż uczelnia. Z tego 
powodu nie możemy mówić o jednoznacznych 
korzyściach dla gospodarki cyfrowej płynących 
z tego zwolnienia podatkowego2. Dlatego widzi-
my potrzebę stworzenia reżimu podatkowego 
uwzględniającego interesy podmiotów inwestu-
jących w fundusze venture capital i zniesienie 
obowiązującego ich podwójnego opodatkowa-
nia. Pozwoli to na zwiększenie zainteresowania 
nimi inwestorów prywatnych poszukujących 
sposobu alokacji kapitału poprzez wzrost ocze-
kiwanych zwrotów z inwestycji netto  
(po podatkach).

ROZDZIAŁ VIII: JAK PRZYSPIESZYĆ ROZWÓJ VENTURE CAPITAL W POLSCE

3. Management fee, czyli historia  
niewykorzystanych szans

Każdy fundusz VC czy PE, oprócz większości 
kapitału przeznaczonego na inwestycje, alokuje 
część na zarządzanie funduszem. Opłata za 
zarządzanie funduszem, tzw. management fee, 
pokrywa koszty prowadzenia funduszu, w tym 
wynagrodzenia oraz wszelkie usługi zewnętrz-
ne związane z funkcjonowaniem funduszu.  
W aktualnie obowiązującym systemie w Polsce 
czwarta część opłaty za zarządzanie jest bez-
powrotnie utracona i nie generuje wartości dla 
funduszu ani jego spółek portfelowych. Wynika 
to z faktu, iż fundusz nie jest płatnikiem VAT – 
dla VC w Polsce podatek VAT naliczany na fak-
turach kosztowych jest kosztem ponoszonym 
w całości, którego fundusz nie ma możliwości 
odliczyć. Dla pozostałych przedsiębiorstw dzia-
łających w Polsce jest to element neutralny, 
gdyż podmioty te mogą odliczyć sobie w całości 
zapłacony z tytułu faktur podatek VAT od 
podatku VAT uiszczanego na rzecz urzędu 
skarbowego. Tym samym prawie 1/4 opłaty 
za zarządzanie nie może być wykorzystana na 
inne wydatki generujące wartość dla funduszu 
i jego spółek portfelowych, takie jak np. zaan-
gażowanie zewnętrznych ekspertów.

2 Polskie startupy. Raport 2017, Warszawa 2017, Fundacja Startup Poland, s. 54.
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4. Nowy „złoty standard” w zakresie 
współpracy ośrodków akademickich 
z funduszami VC 

Istnieje potrzeba usprawnienia możliwości 
uwolnienia IP (intellectual property) uniwersy-
tetów spod reżimu licencyjnego i wprowadze-
nia standardu sprzedaży lub wniesienia IP do 
spółki. Polski system prawny należy uzupełnić 
o rozwiązania poprawiające warunki komercja-
lizacji badań naukowych rozwijanych w środo-
wisku akademickim, a nacisk należy położyć na 
działania prowadzące do komercjalizacji IP od 
początku rozwoju projektu.

5. Oddzielna kategoria startupów deep 
tech powinna mieć w Polsce warunki 
do rozwoju 

Potrzebne jest wprowadzenie rozwiązań wspie-
rających startupy w implementacji technologii 
z kategorii deep tech, tj. rozwiązań związanych 
z uczeniem maszynowym (machine learning), 
sieciami neuronowymi (neural networks) i in-
nymi aspektami rozwoju sztucznej inteligencji 
(artificial intelligence) oraz tych polegających 
na wykorzystaniu wirtualnej i rozszerzonej 
rzeczywistości (AR/VR), technologii rozproszo-
nej księgi rejestrów (blockchain) oraz analizy 
danych, poprzez poszerzenie dostępu do gran-
tów na programy badawcze i rozwojowe oraz 
komercjalizację tego typu pomysłów.

ROZDZIAŁ VIII: JAK PRZYSPIESZYĆ ROZWÓJ VENTURE CAPITAL W POLSCE
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O Autorach

Przedsiębiorczyni, menedżerka, mentorka.  
W świecie startupów aktywna od 2008 roku, 
najpierw związana z (ówczesnym) startupem 
AdTaily. Zdobywała doświadczenie zawodowe 
w Krzemowej Dolinie i Szwajcarii. W Zury-
chu odpowiadała za wzrost w fintechowym 
startupie Dealmarket, platformie analitycznej 
dla private equity. W Kalifornii była pierwszą 
dyrektor programową akceleratora Blackbox.vc, 
w którym prowadziła programy szkoleniowe 
pomagające startupom spoza USA zebrać finan-
sowanie w Krzemowej Dolinie. Tam również 
założyła Wellfitting, markę produkowanej  
w Polsce bielizny.

Julia Krysztofiak-Szopa

O AUTORACH

Studiowała filozofię w ramach Międzywydzia-
łowych Indywidualnych Studiów Humanistycz-
nych na Uniwersytecie Warszawskim  
i sztuczną inteligencję na belgijskim Katholieke 
Universiteit Leuven. 

W Startup Poland od 2016 roku pełni rolę 
prezesa zarządu i realizuje swoją osobistą misję 
rozbudzania globalnych ambicji w założycielach 
polskich startupów. 
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Specjalizuje się w politykach publicznych 
wspierających rozwój gospodarki cyfrowej.  
Autorka i współautorka licznych ekspertyz, 
m.in. publikacji Polityki wizowe dla startupów 
(Startup Poland, 2016) i Raport polskie start- 
upy (Startup Poland, 2017). Od 2006 roku 
związana z sektorem dyplomacji gospodarczej.

Absolwentka kierunku jednolity rynek europej-
ski w College of Europe oraz stosunków mię-
dzynarodowych i ekonomii w Wyższej Szkole 
Europejskiej i na szwajcarskim Université de 
Fribourg. Zdobywała doświadczenie w obszarze 
polityk gospodarczych w Dziale Handlowym 

Magdalena Beauchamp

Ambasady Królestwa Danii w Warszawie,  
w Komisji Europejskiej oraz Stałym Przedstawi-
cielstwie RP przy UE. 

Dyrektor polityk publicznych w Startup Poland. 
Odpowiada za projekty think tanku, konsulta-
cje legislacyjne, stanowiska branży cyfrowej 
wobec projektów prawa europejskiego oraz re-
prezentowanie polskich startupów w Brukseli.

O AUTORACH
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Adam Polasz

Socjolog, badacz, ekspert badań konsumenc-
kich. Zawodowo pomaga markom z różnych 
branż i kategorii odnajdować niezaspokojone 
potrzeby klientów, konstruować cieszące się 
powodzeniem produkty i usługi oraz tworzyć 
ich atrakcyjną komunikację. Wskazuje odpo-
wiedzi na trudne pytania biznesowe poprzez 
umiejętne wykorzystanie zarówno klasycznych, 
jak i mniej konwencjonalnych metod badaw-
czych. Absolwent Instytutu Socjologii Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego. Dyrektor badań i analiz 
w pracowni One Eleven.

Stanisław Kijowski

Stanisław Kijowski od 10 lat jest związany  
z branżą brand consultingu oraz komunikacji. 
Pracował m.in. dla takich marek jak: ING BŚ, 
PKO BP, Visa, Carrefour oraz z markami  
z portfolio P&G. Doświadczenie zdobywał  
w międzynarodowych agencjach sieciowych: 
Saatchi & Saatchi oraz DDB Warszawa.  
Od trzech lat związany jest z pracownią  
badawczą One Eleven. 

O AUTORACH
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O FUNDACJI STARTUP POLAND

Startup Poland – 
największy polski think 
tank technologiczny
Misja Startup Poland to więcej większych 
startupów w Polsce. Dlatego, działając  
w formie fundacji, identyfikujemy bariery 
systemowe w polskim prawie i administracji, 
profesjonalizujemy polski rynek venture capi-
tal, inicjujemy współpracę dużych spółek ze 
startupami i popularyzujemy inwestycje  
w startupy. Aby skutecznie i rzetelnie reali-
zować misję, prowadzimy badania sektora 
młodych innowacyjnych firm i monitorujemy 
polityki publiczne na świecie wspierające roz-
wój przedsiębiorczości technologicznej.

Co roku przeprowadzamy nasze flagowe, ogól-
nopolskie badanie polskich startupów.  
Jest to jedyne tego formatu badanie sektora 
przedsiębiorstw technologicznych w Polsce.  
W 2017 roku zostało przeprowadzone na próbie 
przeszło 760 firm. Premiera raportu od dwóch 
lat odbywa się podczas Forum Ekonomicznego  
w Krynicy.

Zarządzamy największą w Polsce, na bieżąco 
aktualizowaną bazą startupów. Zweryfikowa-
ne profile ponad 1000 startupów z przeszło 
50 branż oraz inwestorów, prezentowane po 
polsku i po angielsku, pozyskiwane są w toku 
rekrutacji na organizowane przez nas wydarze-
nia i programy. 

Naszą organizację tworzy sieć niemal 30 
ambasadorów Startup Poland we wszystkich 
województwach. Wraz z nimi organizujemy 
format cyklicznych regionalnych wydarzeń 
networkingowych dla startupów. 

Organizujemy scouting dla funduszy i korpora-
cji oraz łączymy duży biznes ze startupami. Do 
grona naszych klientów należą m.in. Ericsson, 
ING, Boston Consulting Group, Roche, Grupa 
Azoty. Nasze usługi business intelligence  
w zakresie monitoringu innowacji pozwalają 
klientom korporacyjnym podejmować lepsze 
decyzje na temat współpracy z innowacyjnymi 
przedsiębiorstwami. Prowadzimy warsztaty 
korporacyjne w zakresie nowych trendów  
w technologiach informacyjnych, skutecznych 
modeli współpracy ze startupami i najlepszych 
praktyk inwestycyjnych.

Jesteśmy członkami międzynarodowych orga-
nizacji Allied for Startups i European Startup 
Network. Występujemy w imieniu polskich 
startupów w dialogu z Komisją Europejską. 
Reprezentujemy ich ekosystem na międzynaro-
dowych targach i konferencjach, m.in. SXSW, 
Hannover Messe, Startup Nations Summit, 
Sarajevo Unlimited.

Nasza działalność jest możliwa dzięki wsparciu 
partnerów strategicznych Startup Poland  
i partnerów poszczególnych projektów.  
Zainteresowanych współpracą zapraszamy  
do kontaktu:

Magdalena Jagieło  
Head of Business Development
magda.jagielo@startuppoland.org



72 Złota księga venture capital  w Polsce 2018



73Złota księga venture capital w Polsce 2018



74 Złota księga venture capital  w Polsce 2018



75Złota księga venture capital w Polsce 2018

Potencjał intelektualny to ropa naftowa XXI wieku. W tym stuleciu to branże oparte na 
B+R decydują o dobrobycie kraju i jego pozycji na świecie. Nie ma ucieczki od prostej 

alternatywy: jako kraj będziemy albo źródłem taniej siły roboczej, albo źródłem innowacji. 
Jeszcze sto lat temu sektorem zatrudniającym najwięcej ludzi było rolnictwo. Potem rolę 

największego pracodawcy odgrywał przemysł, którego pozycję w końcu zajęły usługi. Teraz 
najszybciej rosnącym segmentem na rynku pracy jest sektor badań i rozwoju związany  

z rynkiem wysokich technologii. Oferuje on najwyższe płace i poszukuje najlepiej  
wykształconych pracowników, co pociąga za sobą rozwój edukacji. Wreszcie też ma coraz 
większy wpływ na strukturę PKB, eksportu i wzrost dobrobytu. W USA tylko trzy branże 

mają w tej chwili dodatnie saldo bilansu handlowego i są to sektory technologiczny,  
mediowy i finansowy.

Rozwój sektora technologicznego jest nierozerwalnie związany ze startupami. Nie da się 
zbudować go bez aktywnego ekosystemu startupów. W uproszczeniu można przyjąć, że 

choć 90% budżetów B+R wydaje się w korporacjach i ośrodkach badawczych, to wciąż 90% 
innowacji powstaje w startupach. Z kolei jedynym efektywnym sposobem finansowania 

rozwoju startupów jest venture capital. Wszędzie na świecie istnieje bardzo silna korelacja 
między rozwojem rynku VC a siłą ekosystemu startupów i – w konsekwencji – udziałem 

sektora technologicznego w gospodarce kraju. Takie miejsca jak Krzemowa Dolina czy 
Izrael to nie tylko silne ekosystemy startupowe, ale również bardzo rozwinięte rynki VC, 

bez których startupy nie mogłyby funkcjonować. Jest dla mnie jasne, że jako kraj musimy 
zbudować silny ekosystem VC. Inaczej nigdy nie wyrwiemy się z pozycji źródła taniej siły 

roboczej dla krajów wyżej rozwiniętych.

Marcin Hejka

Co-Founder & General Partner 
OTB Ventures



Dla wielu polskich startupów fundusze venture capital są prawdopodobnie obecnie  
jedyną drogą dla zdobycia finansowania we wczesnej fazie rozwoju ich firmy.  
W konsekwencji młode firmy powinny starać się zrozumieć ekonomię i sposób działania 
funduszy venture capital, budować relacje z funduszami, a w przypadku zdobycia pienię-
dzy – umiejętnie współpracować z funduszem. Dlatego bardzo wartościowe są wszelkie 
publikacje dotyczące rynku venture capital w Polsce.

Jerzy Kalinowski 

doradca zarządu 
KPMG w Polsce
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