PFR Otwarte Innowacje

Kluczowe informacje o
PFR Otwarte Innowacje
O programie

421 mln PLN

5-60mln PLN

60%

60 mln PLN

Pula środków dla funduszy VC
inwestujących w MŚP

Wejście kapitałowe
w spółkę portfelową

̴ Skierowany do funduszy VC, które będą inwestować w
projekty technologiczne realizowane w formule otwartych
innowacji

̴ Elastyczne podejście do struktury funduszy VC:

„standardowy” fundusz VC lub fundusz koinwestycyjny
deal by deal

̴ Etap rozwoju spółki portfelowej: certyfikacja wyników prac
B+R, budowa wersji demonstracyjnej/prototypu,
kontynuacja prac B+R, wdrożenie/akceleracja ukończonych
lub pozyskanych prac B+R

̴ Nabór w ramach konkursu. Przyjmowanie wniosków
rozpocznie się 4 grudnia 2017

max

Udział PFR Otwarte
Innowacje FIZ w inwestycji

37 mln PLN

Minimalna wielkość
funduszu w Modelu 2

Minimalna wielkość
funduszu w Modelu 1

do

2023 r.
Koniec okresu
inwestycyjnego

2

Model 1:
standardowy
fundusz VC

FoF PFR OI będzie inwestował w zespoły
zarządzające standardowym funduszem VC…
Preferencja w podziale zysku dla inwestora
prywatnego (1,7 x)

Założenia:
̴

Wszyscy inwestorzy
rozliczani portfelowo

̴

2 warianty wykazania wkładu
od inwestorów prywatnych:

Inwestor prywatny

• 100% w momencie

Fundusz VC
Niezależny
zarządzany
PZ
przez PZ

składania oferty

• 50% w momencie

składania oferty, pozostała
część do 3 m-cy od
warunkowego podpisania
umowy

̴

Carried interest max. 30%

̴

Hurdle rate określone przez
PZ na etapie składania oferty

100%
inwestycji

PFR Otwarte
Innowacje FIZ
PZ dostarcza
1%-20%
kapitalizacji

Inwestorzy (LPs)

Fundusz VC

Spółki portfelowe

Model 2:
fundusz
koinwestycyjny

Założenia:
̴

Koinwestorzy rozliczani deal
by deal

̴

PZ i PFR OI FIZ rozliczani
portfelowo

̴

PZ przed każdą inwestycją
negocjuje z koinwestorem
wysokość carried interest
(max. 40%), asymetrii zysku,
management fee oraz opłat
związanych z inwestycją

̴

Brak hurdle rate

…oraz w zespoły zarządzające funduszem VC,
który dobiera koinwestorów deal by deal
Preferencja w podziale zysku dla
koinwestorów (1,0x – 1,2x)
Maks. 97%
kapitalizacji
funduszu k.

PFR Otwarte
Innowacje FIZ

Koinwestor

100%
Inwestycji

min. 40%
inwestycji

Niezależny
Fundusz
VC
PZ
koinwestycyjny

maks. 60%
inwestycji

PZ dostarcza
3%-20%
kapitalizacji

Inwestorzy (LPs)

Fundusz koinwestycyjny

Spółki portfelowe

Dane
kontaktowe

Rozalia Nowicka
Manager Inwestycyjny
e: rozalia.nowicka@pfrventures.pl

Paweł Śliwa
Manager Inwestycyjny
e: pawel.sliwa@pfrventures.pl

