Fundusz Venture Capital

Charakterystyka VENO






VENO zainteresowana jest szczególnie inwestycjami, które
może wspierać na etapie zalążkowym (seed) lub rozruchu
(start-up) charakteryzującymi się wysokim potencjałem wzrostu,
aby następnie wprowadzić je na NewConnect
Standardową strategią wyjścia z inwestycji jest upublicznienie
Spółki na rynku kapitałowym lub sprzedaż posiadanych akcji
inwestorowi strategicznemu
Akcje VENO są notowane na rynku NewConnect od 7 lutego
2008 roku

Strategia VENO












VENO inwestuje w branże i spółki charakteryzujące się wysoką potencjalną stopą
zwrotu. Szczególnie zainteresowani jesteśmy inwestycjami w innowacyjne
przedsiębiorstwa z takich sektorów jak ochrona środowiska, ekologia, IT,
motoryzacja, handel internetowy i biotechnologia
VENO inwestuje w profesjonalnie zarządzane przedsiębiorstwa lub pomysły dające
szansę na nieprzeciętne zwroty z inwestycji
Strategia VENO zakłada, łączne zaangażowanie Spółki we wspieranych projektach
nie przekraczające 30 proc. udziału w kapitale akcyjnym
VENO wspiera poszczególne projekty i na bieżąco doradza na poziomie
strategicznym, jednak nie ingeruje w bieżące zarządzanie firmami
Z VENO współpracują podmioty i osoby, które posiadają dużą wiedzę w zakresie
inwestycji
VENO współpracuje z wieloma podmiotami inwestycyjnymi oraz inwestorami
indywidualnymi, dzięki czemu może uczestniczyć zarówno w mniejszych, jak i
większych projektach. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest elastyczne
dopasowanie poziomu inwestycji do potrzeb wybranego projektu

Portfolio inwestycyjne






Arrinera Automotive S.A. Przedmiotem działalności jest produkcja i sprzedaż samochodów z
segmentu 'supercars' pod marką Arrinera. Arrinera Automotive zamierza produkować samochód
z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia zespołu pracowników i współpracowników - również
pozyskanych w Wielkiej Brytanii. Supersamochód Arrinera oferowany będzie zamożnym
klientom na całym świecie.
abeoNET S.A. działa w branży zarządzania reputacją w sieci. Usługa polega na wykorzystaniu
unikalnych technik online do promowania pozytywnych i neutralnych treści dotyczących frazy
wskazanej przez Klienta. Efektem działań jest zepchnięcie w wynikach wyszukiwarek linków
zawierających niepożądane lub negatywne treści. Spółka od września jest notowana na NC.
Blu One S.A. jest firmą, której głównym celem inwestycyjnym są spółki działające w branży
nowych technologii, biotechnologii i energii odnawialnej.
W portfelu inwestycyjnym BLU ONE S.A. znajdują się spółki:
–

INNO-GENE S.A. - notowana na NC, zarządza grupą kapitałową spółek z sektora
life-science, stosujących unikalne, innowacyjne technologie, prowadzące własne
nowatorskie prace badawczo-rozwojowe oraz potrafiących skomercjalizować efekty
swych prac

–

OZE INWESTYCJE S.A. - zakres jej działalności to kompleksowa realizacja
inwestycji w zakresie zastosowania odnawialnych źródeł energii

Pozyskiwanie projektów
Komercjalizacja wyników badań naukowych


Kogo poszukujemy
–

pomysłodawców

–

właścicieli patentów

–

gotowe spółki



Kwoty od zera w górę



Chętnie pomagamy w organizacji spółki i wybieramy optymalną jej formę

Dziękuję za uwagę.
Zapraszam do zadawania pytań.
Arkadiusz Kuich
Prezes Zarządu

