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„Perspektywy rozwoju rynku europejskich funduszy venture capital w Polsce” 
 

23 maja 2013 
 

NIEREDAGOWANY ZAPIS CZATU 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:00: Dzień Dobry Państwu. Witam na czacie, organizowanym przez  
Europejską Sieć Wsparcia dla Biznesu – Enterprise Europe Network West Poland. W dniu dzisiejszym 
zapraszamy do dyskusji na temat: Perspektywy rozwoju rynku europejskich funduszy venture capital w 
Polsce. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:00: Ekspertem zaproszonym do rozmowy jest Pan GRZEGORZ JAJUGA. 
 
[Główny]: Grzegorz wszedł o godz. 10:00 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:01: Od 2006 roku zajmuje się pozyskiwaniem finansowania dla 
przedsięwzięć biznesowych, w szczególności z obszaru technologii oraz wdrażania wyników badań. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:01: Obecnie w ramach Brante Partners świadczy usługi identyfikacji i 
selekcji atrakcyjnych projektów i technologii na potrzeby dużych przedsiębiorstw, budowy strategii 
komercjalizacji technologii, pozyskiwania finansowania ze środków publicznych i prywatnych, interim 
management. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:01: Doświadczenie zdobywał m.in.  w spółkach doradczych, domu 
maklerskim oraz w funduszu venture capital, gdzie analizował i oceniał projekty inwestycyjne oraz 
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nadzorował projekty upublicznienia spółek. Autor kilkudziesięciu wycen przedsiębiorstw prywatnych, 
spółek publicznych, projektów inwestycyjnych, aktywów niematerialnych (technologie, znaki towarowe, 
marki). 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:01: Wykładowca m.in.: Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, Giełdy Papierów Wartościowych, Ernst&Young Academy of 
Business oraz szeregu prywatnych szkół wyższych. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:02: Prowadzi prelekcje z zakresu procesu pozyskania kapitału, kontaktu 
z inwestorem, inwestycji wysokiego ryzyka oraz obowiązków informacyjnych na branżowych 
konferencjach oraz kongresach. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:02: Absolwent Master Studies in Finance oraz Finansów i Bankowości na 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doktorant na wydziale Zarządzania, Informatyki i 
Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:02: Na wstępie spotkania proszę Pana Eksperta o komentarz: Czy rynek 
polski jest atrakcyjny dla inwestorów Venture Capital z państw UE ? 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:03: Dzień dobry Państwu> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:03: Informacja techniczna - Ekspert kończąc wypowiedź użyje znak ">" 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:03: Czy polski rynek jest atrakcyjny dla inwestorów VC z państw UE? 
Odpowiedź nie jest jednoznaczna> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:04: Jeszcze jedna informacja techniczna - maksymalna ilość znaków do 
jednorazowego wpisu to 500. 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:04: Z jednej strony na pewno Polska postrzegana jest jako kraj bardzo 
przedsiębiorczy z dużą liczbą dobrze wykształconych i kreatywnych osób.> 
 
[Główny]: Asia wszedł o godz. 10:05 
 
[Główny]: Siasia wszedł o godz. 10:05 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:05: Nie zawsze jednak przekłada się to na atrakcyjne projekty biznesowe.> 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:05: Ze względu na rosnący rynek wewnętrzny rośnie atrakcyjność naszego 
rynku kapitałowego jako całości.> 
 
[Główny]: Siasia wyszedł o godz. 10:05 
 
[Główny]: Siasia wszedł o godz. 10:05 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:06: Duży rozwój tematyki przedsiębiorczości, wspieranej środkami 
unijnymi powoduje coraz większą liczbę atrakcyjnych projektów. 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:06: Dzięki finansowaniu fazy seed ze środków publicznych, zagraniczne 
fundusze VC mogą mieć dostęp do atrakcyjnych start-up'ów ze zweryfikowanym modelem biznesu.> 
 
[Główny]: Manio wszedł o godz. 10:07 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:08: Bardzo dziękuję za udzielona odpowiedź. Zapraszam Państwa do 
zadawania pytań. 
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[Asia] 10:08: Witam serdecznie, mam pytanie. Prowadzę gabinet kosmetyczny, chcę otworzyć nowy 
lokal. Czy mogę liczyć na pomoc Anioła Biznesu? 
 
[Główny]: Anioł wszedł o godz. 10:09 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:11: Inwestorzy typu Aniołowie Biznesu szukają projektów, które 
charakteryzują się m.in. dużym potencjałem wzrostu i podtrzymywalnymi przewagami konkurencyjnymi. 
Jeżeli mówimy o gabinecie kosmetycznym to pojawiają się te dwie kwestie: 1) skala, do której możemy 
rozwinąć ten projekt (przy jednym lokalu potencjał wzrostu będzie ograniczony - co innego sieć), 2) 
przewagi konkurencyjne (czym się Pani pomysł na te usługi wyróżni na rynku?)> 
 
[Główny]: mkn wszedł o godz. 10:11 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:11: Zapraszam do dyskusji. 
 
[Siasia] 10:12: Dzień dobry, a czym charakteryzuje się finansowanie typu venture capital? 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:14: [Siasia] Venture capital, spośród różnych źródeł finansowania, 
wyróżnia się przede wszystkim etapem rozwoju projektu inwestycyjnego, na którym inwestor jest 
chętny zaangażować swoje środki. Wiąże się to oczywiście z poziomem ryzyka biznesowego, które jest 
ponoszone przez Pomysłodawcę i Inwestora. Na wczesnym etapie (niezweryfikowany przez rynek 
produkt/usługa, brak rentowności, często też brak przychodów) istnieje szereg ryzyk. Klasyczni 
inwestorzy (np. giełdowi) czy instytucje bankowe nie są ... 
 
[Asia] 10:15: Na razie będzie to jeden lokal, natomiast  w naszej ofercie znajdą się profesjonalne usługi 
kosmetyczne na najwyższym poziomie w oparciu o innowacyjną aparaturę oraz selektywne marki 
kosmetyków. Będziemy dysponować szeroką ofertą zabiegów na twarz, na ciało oraz zabiegów przy 
użyciu nowoczesnej aparatury. W miarę możliwości naszym zamiarem będzie otworzenie kolejnego 
lokalu. 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:15: skłonni ponosić takiego ryzyka. Inwestor typu VC owszem, oczekuje 
jednak znacznie wyższej stopy zwrotu (oraz pewnego stopnia kontroli nad biznesem). Kolejną różnicą 
jest bardziej aktywne zaangażowanie w rozwój projektu (doradztwo, wsparcie w pozyskaniu partnerów, 
itd.). Nazywamy to capital plus (lub smart capital).> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:16: Obecnie mamy jedno pytanie oczekujące od [Asia] 10:15. 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:18: [Asia] Inwestycja Anioła Biznesu (lub funduszu VC) charakteryzuje się 
wysoką oczekiwaną stopą zwrotu. Jeżeli założenia biznesu nie pozwolą na bardzo szybki i dynamiczny 
wzrost skali (rzędu setek procent rocznie) - projekt nie będzie atrakcyjny dla inwestora. Inna kwestia to 
skala środków, które trzeba zaangażować. Muszą być odpowiedniej wysokości, bo "małe" projekty wiążą 
się z tym samym nakładem pracy i czasu, a "duże" dają możliwość zarobić większe środki.> 
 
[Abelardo] 10:18: Witam !  Czy przedsiębiorca może zażądać wyjścia razem z funduszem? 
 
[Siasia] 10:19: A jaki jest horyzont czasowy inwestycji venture capital? i które branże najabrdziej z tego 
korzystają? 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:19: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:20: Mamy obecnie dwa pytania oczekujące od [Abelardo] 10:18 i [Siasia] 
10:19. 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:20: [Abelardo] Istnieją rozwiązania umożliwiające taki scenariusz. Zapisy 
umowy inwestycyjnej często regulują w jaki sposób nastąpi wyjście inwestora i jaka będzie sytuacja 
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przedsiębiorcy. Możliwe jest zastosowanie klauzuli, które umożliwią przedsiębiorcy "wyjście" razem z 
inwestorem. Należy jednak pamiętać, że projekt ktoś musi dalej rozwijać.> 
 
[Asia] 10:21: Dziękuje bardzo za odpowiedź. 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:21: [Siasia] Deklarowany horyzont to zazwyczaj 5-7 lat, w praktyce 
zdarzają się inwestycje nawet rzędu 6-12 miesięcy albo przekraczające 7 lat.> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:23: Nie mamy pytań oczekujących. Zapraszam do rozmowy. 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:23: [Siasia] Jeżeli chodzi o branże, to zdecydowanie na topie są 
"technologie". W ostatnich latach była to branża ICT, obecnie widzimy trend w kierunku technologii 
twardszych (aparatura, technologie fizyczne lub chemiczne). > 
 
[Inwestor] 10:23: Jak uchronić firmę przed utratą suwerenności w podejmowaniu decyzji? 
 
[Anioł] 10:23: Witam, czy każdy fundusz jest potencjalnie zainteresowany moim projektem? 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:24: Obecnie mamy dwa pytania oczekujące od [Inwestor] 10:23 i [Anioł] 
10:23. 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:25: [Inwestor] Pozyskanie inwestora aktywnego zawsze wiąże się z 
oddaniem części decyzyjności. W umowie inwestycyjnej powinny zostać zawarte zapisy wskazujące kto 
podejmuje jakie decyzje. W najważniejszych kwestiach (prawa wartości intelektualnej, strategia 
rozwoju) trzeba się zabezpieczyć, ale musimy uznać prawa kontrolne inwestora (często wymagania są 
znaczne).> 
 
[Grzegorz] 10:26: Witam, chciałbym zapytać jak znaleźć fundusz, który mnie wesprze? Gdzie się ogłosić, 
że poszukuję funduszu, który dofinansowałby mój projekt? 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:27: [Anioł] Fundusze zazwyczaj kierują się skalą projektu (wielkość 
środków, które trzeba zaangażować) i branżą (znajomość sektora, know-how). Warto rozważnie wybrać 
inwestora, któremu przedstawimy swój projekt, ponieważ kontakt z niewłaściwym będzie stratą czasu (i 
możliwością pozyskania inwestora na nieatrakcyjnych warunkach) a trafienie tego właściwego, może 
nam dać dużo wartości dodanej.> 
 
[Główny]: Zbigniew wszedł o godz. 10:28 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:28: Pytanie oczekujące na odpowiedz od [Grzegorz] 10:26. 
 
[Zbigniew] 10:29: Dzień dobry Panu! czy orientuje się Pan jakie kryteria są brane pod uwagę przy ocenie 
wniosków nadsyłanych do PolBAN? 
 
[Anioł] 10:29: W takim razie czy istnieją jakieś instytucje, które pomagają wybrać tego odpowiedniego 
inwestora? Tzw. pośrednicy? 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:29: [Grzegorz] Pierwszym źródłem informacji powinien być jednak 
internet. Fundusze często są aktywne również na konferencjach branżowych, spotkaniach środowisk 
start-up'owych. Warto czytać blogi i serwisy poświęcone inwestycjom na wczesnym etapie rozwoju. 
Później trzeba bezpośrednio zlokalizować inwestora (mail) i poinformować go o swoim projekcie.> 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:30: [Zbigniew] Nie znam szczegółowych kryteriów PolBAN. Większość 
inwestorów stosuje podobne narzędzia oceny projektów, ale każdy ma swoje doświadczenia i specyfikę. 
> 
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[Moderator – Anna Izbińska] 10:30: Pytanie oczekujące na odpowiedz od [Anioł] 10:29. 
 
[Asia] 10:30: A jaką mam gwarancję, że kiedy podzielę się moim pomysłem inwestor sam go nie 
zrealizuje? 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:31: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:31: [Anioł] Wprawdzie dostęp do informacji o inwestorach jest dosyć 
dobry, ale istnieje szereg podmiotów (VC-friends), którzy pomagają dotrzeć do właściwego inwestora, 
sporządzić dokumenty (teaser, prezentacja) i negocjować z inwestorem.> 
 
[Makler] 10:31: Jak na tle innych Państw Europy wygląda polski rynek venture capital? 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:31: [Asia] Jeżeli projekt jest łatwy do realizacji przez kogoś innego niż Pani, 
to prawdopodobnie nie jest atrakcyjnym projektem dla inwestora.> 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:32: Kolejne pytanie oczekujące na odpowiedz od [Asia] 10:30 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:32: Wygląda na to, że nasze Ekspert udzielił juz odpowiedz. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:33: Zapraszam zatem do rozmowy. 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:34: [Makler] Polski rynek VC wygląda dosyć rozwojowo. Finansowanie 
unijne pomaga, jednocześnie doświadczenia z pionierskiego okresu są wykorzystywane, a inwestycje 
przeprowadzane w bardziej profesjonalny sposób. Oczywiście w relacji do dużych gospodarek (Niemcy, 
UK, Skandynawia) jesteśmy ciągle mali, ale za to dynamika jest zdecydowanie większa. Trzeba przyznać, 
że trochę brakuje atrakcyjnych projektów o potencjale globalnym.> 
 
[Makler] 10:35: A czy można porównać rynek venture capital w UE oraz w USA? 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:38: [Makler] Na korzyść USA przemawia większa skala i większa 
transparentność oraz rozsądne podejście administracji. W UE jest trochę więcej ograniczeń (m.in. 
podatki), ale uczymy się :)> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:39: Zapraszam do zadawania pytań. 
 
[Makler] 10:39: Czyli można powiedzieć, że USA przoduje w dziedzinie venture? 
 
[Manio] 10:40: Czy fundusze venture capital zawsze inwestują w spółki dopiero startujące? 
 
[Makler] 10:41: Czy są jakieś rynki które maja szanse dogonić USA lub rynki które można określić jako 
najbardziej perspektywiczne? 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:41: [Makler] Zdecydowanie tak. Inwestycje VC (w naszym rozumieniu) 
pochodzą z USA, które dalej pozostają wzorem. Niestety powoduje to, że dużo pomysłów na polskim 
rynku jest kopią rozwiązań amerykańskich. Podobno jak się uczyć to od najlepszych, ale fundusze 
niechętnie patrzą na takie projekty, choć niektóre mogą okazać się wielkim sukcesem (vide Nasza 
Klasa).> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:41: Mamy dwa pytania oczekujące od  [Manio] 10:40 i  
[Makler] 10:41 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:42: [Manio] Specyfiką VC jest wczesny etap rozwoju. Część funduszy VC 
koncentruje się na późniejszych stadiach rozwoju firmy (ekspansja). Granica pomiędzy VC a Private 
Equity jest w dosyć płynna.> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:44: Pytanie oczekujące od [Makler] 10:41. 
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[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:44: [Makler] Jak w innych obszarach Azja dosyć szybko rozwija ten 
segment. Kraje rozwijające się typu Brazylia czy Rosja (duże możliwości kapitałowe) również rozwijają 
swoje rynki. Kluczowy jest tutaj dostęp do kapitału ludzkiego (np. finansowanie badań naukowych).> 
 
[Grzegorz] 10:44: Pani Grzegorz tak w nawiązaniu do porównania UE i Stanów to chyba raczy Pan 
żartować Stany wyszły już z kryzysu a w Europie wciąż jeszcze trwa, myślę, że Europa ze swoją 
biurokracją nigdy nie dogoni Stanów i w temacie VC również. 
[Inwestor] 10:45: Czy ma Pan jakieś dane jak wygląda rynek venture w krajach byłego ZSRR, chodzi mi 
przede wszystkim o Ukrainę i Białoruś? Czy są ogólnie dostępne jakieś dane na ten temat? 
 
[Manio] 10:45: A czy InnoFund jest typem Venture Capital? 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:45: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:46: [Manio] Wg informacji ze strony www tak należałoby InnoFund 
klasyfikować.> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:46: Mamy trzy pytania oczekujące od [Grzegorz] 10:44,  
[Inwestor] 10:45 i [Manio] 10:45 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:48: [Grzegorz] Nie twierdzę, że nadrabiamy pod kątem skali, ale pod 
kątem stosowanych rozwiązań Europie nie brakuje tak dużo. Oczywiście problemem jest dostęp do ludzi, 
a tu USA czerpią z rynków Dalekiego Wschodu. Z drugiej strony proszę się przyjrzeć Skandynawii (np. 
Finlandia) gdzie naprawdę fajnie to wygląda. Oczywiście skala nigdy nie będzie taka.> 
 
[Główny]: kasia wszedł o godz. 10:48 
 
[Główny]: Manio wyszedł o godz. 10:48 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:49: [Inwestor] Nie dysponuję dokładnymi danymi z rynków byłego ZSRR. 
Zazwyczaj dopiero po pewnym czasie "rynek" zaczyna się organizować, zbierać dane, publikować.> 
 
[Makler] 10:49: Jakie czynniki ekonomiczne w największym stopniu decydują o rozwoju venture w 
danym państwie/na danym rynku? 
 
[Inwestor] 10:50: Czy są ogólno dostępne informację na temat rynku venture? 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:50: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Grzegorz] 10:51: ok, zwracam honor Finlandia jest wyjątkowa:) 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:51: Mamy obecnie dwa nowe pytania oczekujące na odpowiedz. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 10:51: Pytania oczekujące od: [Makler] 10:49 i [Inwestor] 10:50 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:52: [Makler] Istotne są czynniki administracyjne: łatwość prowadzenia 
działalności, rozwijania własnego biznesu, oraz społeczne: promowanie przedsiębiorczości, wsparcie 
nauki. Do tego oczywiście niezbędna jest odpowiednia zasobność finansowa inwestorów.> 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 10:53: [Inwestor] Polecam publikacje EVCA, PSIK odnośnie Europy i Polski.> 
 
[Główny]: Zbigniew wyszedł o godz. 10:53 
 
[Główny]: Asia wyszedł o godz. 10:54 
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[Moderator – Anna Izbińska] 10:55: Zapraszam do zadawania pytań. Dodam tylko, że za chwilę upłynie 
pierwsza godzina czatu. 
 
[Munio] 10:58: Witam, przepraszam nie wiem czy nie padło już to pytanie, bo trochę się zagubiłem:  jak 
wygląda współpraca z VC oraz ile kosztuje współpraca z VC? 
[Inwestor] 11:01: Jakie sektory gospodarki są najbardziej perspektywiczne dla venture? 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:01: [Munio] Poszczególne etapy współpracy to 1) przekonanie inwestora 
do projektu (i do nas jako osób mających go zrealizować), 2) ustalenie wspólnej wizji rozwoju i ról obu 
stron w rozwijaniu biznesu (czytaj: "negocjacje"), 3) wejście kapitałowe. Potem skupiamy się na 
rozwijaniu biznesu (z pomocą inwestora) jednocześnie pamiętając o ścieżkach wyjścia (zwłaszcza 
inwestor będzie o tym myślał).> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 11:02: Pytanie oczekujące na odpowiedz od: [Inwestor] 11:01 
 
[Główny]: Zbigniew wszedł o godz. 11:02 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:02: [Munio] Koszt współpracy z VC to przede wszystkim oddanie części 
naszego biznesu (a więc przyszłych zysków i możliwości współdecydowania) oraz zaangażowanie 
czasowe podczas gdy powinniśmy poświęcać wszystkie siły na rozwój firmy, bo konkurencja nie śpi.> 
 
[Munio] 11:04: Proszę mi powiedzieć czy są jakieś widełki jaki inwestor chciałby mieć z mojego pomysłu 
tj. jaki procent zwrotu czy to raczej indywidualne negocjacje i osobista decyzja inwestora/ 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 11:04: Pytania oczekujące na odpowiedz to: [Inwestor] 11:01 i [Munio] 
11:04 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:04: [Inwestor] Dla inwestora VC kluczowe są szanse szybkiego wzrostu. 
Zdarza się tak, że atrakcyjne nisze pojawiają się w - wydawałoby się - ustabilizowanych branżach. Jak 
wcześniej sygnalizowałem branże oparte na technologiach są najczęściej miejscem inwestycji. Branża 
ochrony zdrowia i ekologii również są często w polityce inwestycyjnej funduszy.> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 11:04: Proszę o chwilowe nie zadawanie pytań. 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:06: [Munio] Jeżeli chodzi o widełki to nie ma "standardów". Dla inwestora 
liczy się przede wszystkim kontrola nad pewnymi działaniami (np. co się dzieje z przekazanymi 
pieniędzmi), a to można osiągnąć również zapisami umowy inwestycyjnej czy statutu spółki. Oczekiwana 
stopa zwrotu zazwyczaj waha się pomiędzy 30% a 50%, ale do każdego projektu podchodzi się jednak 
indywidualnie.> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 11:07: Aktualnie Ekspert udzielił odpowiedzi na pytania oczekujące. 
Zapraszam zatem do rozmowy. 
 
[Siasia] 11:07: A jak Pan, jako ekspert w dziedzinie VC, zapatruje się na program Dragons’ Den – jak 
zostać milionerem, którego polska wersja jest obecnie nadawany w polskiej telewizji? Czy uważa Pan, że 
uczestnictwo w takim programie rzeczywiście może pomóc? 
 
[Główny]: Fado wszedł o godz. 11:08 
 
[Fado] 11:08: Witam, poszukuję funduszy zajmujących się inwestycjami w branży usługowej związanej z 
ekologią. chciałbym pozyskać kapitał na otwarcie stacji demontażu pojazdów. czy działa w Polsce 
fundusz zajmujący się takimi inwestycjami? całość zamyka się kwotą około 1mln zł. dziękuję 
 
[Munio] 11:09: A ha, rozumiem, dziękuje. A skąd mam np. wiedzieć że moja firma jest gotowa do 
współpracy, mój biznes czy po prostu próbować nawiązać kontakt z VC i zobaczyć jaki dostanę 
komunikat zwrotny:)? 
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[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:09: [Siasia] Postrzegam Dragons' Den jako bardzo interesujący program. 
Oczywiście na potrzeby TV proces podejmowania "decyzji" jest uproszczony, ale sama koncepcja jest 
bardzo fajna. Umiejętność sprzedaży swojego pomysłu na biznes jest bardzo ważna.> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 11:11: mamy dwa pytania oczekujące od [Fado] 11:08 i [Munio] 11:09 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:11: [Fado] Konkretnego podmiotu Panu nie wskażę. Proszę poszukać 
(google) i popytać (mailowo, telefonicznie) przede wszystkim podając informacje o potrzebnej kwocie i o 
branży. To pozwoli szybko zidentyfikować potencjalnych inwestorów.> 
 
[Fado] 11:12: dziękuję bardzo za odpowiedź 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:13: [Munio] Inwestycji VC muszą chcieć obie strony, tj. czy Pan chce i 
potrzebuje, żeby ktoś dofinansował Pana biznes jednocześnie współdecydując o nim. Od nawiązania 
kontaktu do związania się umową trochę czasu mija i pozwoli on również Panu ocenić czy na pewno to 
jest ścieżka, która będzie najlepsza dla Pana i Pana firmy.> 
 
[Siasia] 11:13: Ok, mi ten program również się podoba. Tylko zastanawiam się, czy ci ludzie, którzy 
startują w takim programie nie boją się, że ktoś może im ich własny pomysł podebrać? Czy tak samo 
może być w rzeczywistym świecie VC? Np. kiedy zwracam się do inwestora a on podbiera mój pomysł i 
sam w niego inwestuje? 
 
[Główny]: kasia wyszedł o godz. 11:13 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:14: [Siasia] Jeszcze raz podkreślę, że sam pomysł niewiele jest dla 
inwestora wart. Jeżeli przewagę konkurencyjną można zdradzić podczas programu TV to nie jest ona 
zbyt dobra. Trzeba być krok przed konkurencją i czasem umiejętność przebicia się np. w TV może ułatwić 
nam dotarcie do kapitału i przyspieszyć rozwój projektu.> 
 
[Abelardo] 11:15: Co się dzieję w przypadku, gdy inwestor venture chce wycofać kapitał ze spółki 
wcześniej niż w terminie wskazanym w umowie inwestycyjnej. Tego rodzaju przedsięwzięcie chce 
usankcjonować aneksem do umowy 
 
[Siasia] 11:15: Ok rozumiem dziękuję za informacje. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 11:16: Pytanie oczekujące na odpowiedź od: [Abelardo] 11:15 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:17: [Abelardo] Teoretycznie zmusić do podpisania aneksu drugiej strony 
nie można. Jednak w praktyce taka sytuacja tak czy inaczej może spowodować pogorszenie stosunków 
na dłuższą metę, co wydatnie utrudni rozwój firmy. W razie nieporozumień pomiędzy właścicielami 
wiążąca jest umowa inwestycyjna. Chęć podpisania aneksu do niej wiąże się z ponownymi 
negocjacjami.> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 11:18: Nie mamy pytań oczekujących na odpowiedź. Zachęcam zatem do 
dyskusji. 
 
[Główny]: Fado wyszedł o godz. 11:20 
 
[Abelardo] 11:20: Czy jest jakiś organ rozjemczy w takiej sprawie czy w grę wchodzi tylko droga sadowa? 
 
[Główny]: maciej1111 wszedł o godz. 11:20 
 
[maciej1111] 11:20: Witam. Zastanawiam sie nad "zapoznaniem" z funduszem VC. Jakie są teraz w 
Polsce, ale nie w fazie końcowej - sprzedaży udziałów, ale raczej na początku swojej działalności. Chodzi 
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mi raczej o takie, które mogą zainteresować sie firmą (produktem) w fazie miedzy idea a działającym 
prototypem. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 11:22: mamy obecnie dwa pytania oczekujące na odpowiedź od  
[Abelardo] 11:20 oraz [maciej1111] 11:20 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:22: [Abelardo] W umowie strony często zastrzegają najpierw drogę 
polubowną przed ścieżką sądową. Ze względu na prywatny charakter rynku, nie istnieje jednak żaden 
organ czy instytucja, która zajmuje się rozstrzyganiem tego typu spraw i wszystko opiera się na dobrej 
woli stron.> 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:24: [maciej1111] Z pana opisu wynika, że mówimy o najwcześniejszym 
etapie (tzw. seed). W Polsce fundusze VC często obejmują finansowaniem zarówno najwcześniejsze fazy 
(seed) jak i te późniejsze (późny start-up czy ekspansja). Trochę środków jest jeszcze w funduszach 
finansowanych z działania 3.1 POIG (zapraszam na stronę PARP). Fundusze finansowane ze źródeł 
prywatnych również prowadzą ciągłą rekrutację.> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 11:27: Szanowni Państwo, pozostało nam już tylko 30 minut. Zapraszam do 
rozmowy. 
 
[Anioł] 11:27: A czy jako pomysłodawca warto abym się wybrał np. na konferencję WallStreet 
organizowaną przez SII? Czy tam mogę znaleźć potencjalnego inwestora? 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:29: [Anioł] Konferencja WallStreet kierowana jest wg moich informacji 
raczej do inwestorów giełdowych, a nie do środowiska VC czy aniołów biznesu. Niewykluczone jednak, 
że grupy te się w pewnym zakresie pokrywają. Potencjalnego inwestora można znaleźć w wielu również 
niespodziewanych miejscach więc na WallStreet pewnie też.> 
 
[Abelardo] 11:33: Czy pozyskanie inwestora Business Angel wiąże się z koniecznością spłaty odsetek? 
 
[Główny]: Ekspert - Grzegorz Jajuga wszedł o godz. 11:34 
 
[Główny]: Anioł wyszedł o godz. 11:34 
 
[Główny]: Ekspert - Grzegorz Jajuga wyszedł o godz. 11:35 
[Moderator – Anna Izbińska] 11:35: Proszę o wyrozumiałość, Ekspert ma chwilowo problemy techniczne. 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:35: [Abelardo] Zazwyczaj finansowanie anioła biznesu ma charakter 
udziałowy, więc nie wiąże się ze spłatą odsetek. Czasami wykorzystuje się pomostowo finansowanie 
dłużne (wtedy odsetki mogą wystąpić), jednak nie jest to rozwiązanie często spotykane na rynku.> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 11:37: Zapraszam do rozmowy. 
 
[Główny]: maciej1111 wyszedł o godz. 11:41 
 
[Abelardo] 11:42: Na czym polega przewaga inwestorów Business Angels nad innymi źródłami 
finansowania innowacyjnych projektów? 
 
[Munio] 11:43: A w jakie branże inwestują Aniołowie Biznesu? Czy nie ma jakiś określonych, 
atrakcyjnych branż czy może Pan powiedzieć z dotychczasowej historii VC w co najchętniej inwestują? 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:44: [Abelardo] Podstawową wartością dodaną BA jest smart capital. 
Mówimy tu o doświadczeniu biznesowym, kontaktach i znajomości branży. Umiejętne skorzystanie z tej 
wiedzy umożliwia niepopełnienie pewnych błędów, otwiera ścieżki do potencjalnych klientów i pozwala 
uzyskać synergię z innymi projektami. Anioł Biznesu powinien być mentorem dla pomysłodawcy/zespołu 
a jednocześnie pracować nad samym przedsięwzięciem.> 
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[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:46: [Munio] Najwięcej inwestycji realizowanych było i nadal jest w 
sektorze nowych technologii. Najpierw były to urządzenia elektroniczne, wraz z rozwojem komunikacji 
(internet, telefonia komórkowa) właśnie te sektory objęły pozycję lidera. Ogólnie określa się ten sektor 
mianem ICT (internet and communication technologies). Ostatnio coraz więcej środków przeznacza się 
na segmenty wywodzące się z obszaru badań naukowych (technologie dla przemysłu, medical devices, 
itp.).> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 11:48: Do końca dzisiejszego spotkania pozostało 13 minut. Mamy czas na 
trzy pytania. Zachęcam Państwa do rozmowy. 
 
[Abelardo] 11:50: Czy Aniołowie zawsze wymagają wkładu finansowego? 
 
[Munio] 11:51: Czy to oznacza że sektor ICT jest już trochę mało rozwojowy, jest mała stagnacja czy to 
raczej dzięki przemysłowi tj. technologii dla niego oczy VC są bardziej zwrócone na te dwa wymienione 
przez Pana sektory? 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:52: [Abelardo] Zarówno Aniołowie Biznesu, jak i fundusze VC - co do 
zasady - nie oczekują wkładu finansowego od przedsiębiorcy. Jego wkładem jest kapitał intelektualny 
(technologia, know-how), na którym budujemy wartość przedsięwzięcia. Inna sprawa, że musimy 
przekonać inwestora, że naprawdę wierzymy w ten biznes i włożenie własnych (nawet niewielkich) 
środków może nam pomóc w uwiarygodnieniu przedsięwzięcia.> 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 11:54: [Munio] ICT postrzegane jest raczej jako medium (sposób komunikacji 
między ludźmi, urządzeniami, miejscami). Dodatkowo charakteryzuje się niskimi barierami wejścia. Ze 
względu na to, że sektor ICT w ostatnich latach był głównym beneficjentem finansowania, fundusze 
szukają nowych atrakcyjnych segmentów. Duża część projektów skierowana była do użytkowników 
internetu, a tam konkurencja jest już duża i ciężko znaleźć projekty oferujące coś  co może osiągnąć 
realny sukces.> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 11:56: Szanowni Państwo, mamy czas na ostatnie zapytanie. 
 
[Munio] 11:59: Dziękuje za rozmowę:) 
 
[Główny]: Grzegorz wyszedł o godz. 12:00 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 12:00: Czas naszego spotkania dobiegł końca. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 12:00: Szanowni Państwo –dziękuję za udział w dzisiejszej rozmowie. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 12:00: Jeżeli interesują Państwa inne kwestie związane z prowadzeniem 
biznesu w Unii Europejskiej, a w szczególności uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do kontaktu z 
nami – ośrodkiem Enterprise Europe Network poprzez adres: eic@darr.pl. 
 
[Ekspert - Grzegorz Jajuga] 12:00: Ja również dziękuję za uczestnictwo i zapraszam do dokładniejszego 
poznania rynku VC.> 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 12:00: Zapis dzisiejszej rozmowy zostanie zamieszczony na stronie 
www.darr.pl w zakładce: Projekty / Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z 
ekspertem – czaty (http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 12:01: Szczególnie zapraszam na tę stronę osoby, które przyłączyły się do 
nas w trakcie trwania rozmowy i nie miały możliwości zapoznać się z wszystkimi 
pytaniami/odpowiedziami. 
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[Moderator – Anna Izbińska] 12:01: Pragnę Państwa poinformować, że w ramach projektu Enterprise 
Europe Network West Poland w okresie styczeń 2013-grudzień 2014 roku organizujemy 24 czaty. 
Dzisiejszy był CZWARTYM z serii. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 12:01: Kolejny czat już 07 czerwca tego roku, na temat: „III edycja 
programu Wsparcie na uzyskanie grantu w 2013”. Celem programu jest zwiększenie innowacyjności 
mikro, małych i średnich przedsiębiorców przez dofinansowanie ich udziału w międzynarodowych 
programach innowacyjnych. Zapraszamy. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 12:01: Czat poprowadzi ekspert z Polskiej Agencji  Rozwoju 
Przedsiębiorczości.  
 
[Moderator – Anna Izbińska] 12:01: Informacje o nowych czatach, jak również o tych, które były 
organizowane w latach 2008-2012 można znaleźć na stronie www.darr.pl w zakładce: Projekty / 
Enterprise Europe Network / Więcej informacji / Porozmawiaj z ekspertem – czaty 
(http://www.darr.pl/pl/1037/Czaty_internetowe). 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 12:02: Informacje na temat czatów są zamieszczane na bieżąco na 
www.darr.pl oraz w miarę możliwości na Portalu Innowacje (www.pi.gov.pl). 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 12:02: Czaty są organizowane przez Europejską Sieć Wsparcia dla biznesu - 
Enterprise Europe Network West Poland. 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 12:02: Sieć Enterprise Europe Network jest współfinansowana przez Unię 
Europejską w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 
(http://www.cip.gov.pl oraz budżetu państwa. Więcej informacji na temat Sieci: http://www.enterprise-
europe-network.ec.europa.eu 
 
[Moderator – Anna Izbińska] 12:02: Organizator czatu: Ośrodek Enterprise Europe Network – 
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (www.darr.pl) 
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