
Fundusz Kapitałowy Agencji Rozwoju Pomorza SA

Zminimalizuj ryzyko, wykorzystaj nasz Kapitał



Kim jesteśmy?

• Fundusz powstał w wyniku podpisanej w dniu 29 grudnia 
2008 r. umowy pomiędzy Agencją Rozwoju Pomorza SA
a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na 
dofinansowanie projektu  z Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1 „Kapitał dla 
innowacji”



Jak działa Fundusz Kapitałowy?

czas

ry
zy

ko
POMYSŁ PREINKUBACJA WEJŚCIE KAPITAŁOWE



Etapy działania Funduszu



Do kogo skierowany jest Fundusz?

Fundusz APR SA wspiera osoby, które posiadają

innowacyjny pomysł na biznes i chcą go z 
sukcesem zrealizować



Co to jest Preinkubacja? 

Preinkubacja jest to etap badania potencjału Pomysłów Biznesowych. 

Na tym etapie Pomysłodawcom udostępniona zostanie powierzchnia 
biurowa wraz z wyposa Ŝeniem . 

Uzyskają oni równieŜ bezpłatne wsparcie w dziedzinie: 

• Doradztwa w zakresie badania zdolności patentowej, praw własności 
intelektualnej, patentów, licencji,

• Analizy rynku innowacyjnego rozwiązania, opracowanie biznesplanu i 
studiów wykonalności,

• Doradztwo w zakresie zakładania i zarządzania przedsiębiorstwem,

• Doradztwo marketingowe.



Co dalej?

Spośród inkubowanych Pomysłów, na podstawie 
przeprowadzonych badań i analiz, wybrane 
zostaną te projekty, które będą miały największe 
szanse na odniesienie sukcesukomercyjnego. 



Wejście kapitałowe w Preinkubowane projekty

• ZałoŜenie wspólnej spółki kapitałowej  (Sp. z o.o. lub S.A.)

• Maksymalny udział Funduszu ARP S.A. w spółce –49%
• Maksymalna wartość objętych udziałów -200 000 EUR



Wejście kapitałowe w Preinkubowane projekty

• Strategia wejścia kapitałowego zakłada inwestowanie w 
przedsięwzięcia na okres nie dłuŜszy niŜ 5 lat. 

• Podejmując decyzje inwestycyjne będziemy zwracać
szczególną uwagę na to, czy projekt będzie miał szanse na 
kilkukrotne zwiększanie swojej wartości rynkowej oraz 
realizację załoŜonych planów rozwojowych.



Wejście kapitałowe w Preinkubowane projekty

Ocena przedstawionych  projektów dokonana zostanie na 
podstawie oszacowanych wartości następujących 
wskaźników: 

– Zdyskontowana wartość netto (NPV) > 0,

– Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) > ZałoŜonej stopy 
dyskontowej, której poziom zostanie zdefiniowany w 
czasie sporządzania analiz,

– Indeks zyskowności (PI) > 1. Relacja skumulowanej 
wartości bieŜącej projektu do jego skumulowanej wartości 
bieŜącej nakładów początkowych.



Wyj ście kapitałowe Funduszu



Wyj ście kapitałowe Funduszu

Zgodnie z załoŜoną strategią inwestycyjną Agencja Rozwoju 
Pomorza SA po osiągnięciu zakładanej stopy zwrotu 
dokona wyjścia kapitałowego poprzez np.: 

• emisję akcji spółki na rynku New Connect, 

• sprzedaŜ udziałów wspólnikowi,

• sprzedaŜ udziałów innemu funduszowi inwestycyjnemu.   

Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną na 
kolejne inwestycje w innowacyjne projekty.



Co zrobić aby zgłosić Pomysł?

� Wejdź na stronę www.invest.arp.gda.pl,

� Zapoznaj się z regulaminem Funduszu,

� Wypełnij Formularz Zgłoszeniowy,

� Odeślij pod wskazany adres.

Nadesłane Pomysły Biznesowe, które pozytywnie przejdą
wstępną ocenę zostaną poddane preinkubacji .



Kontakt

www.invest.arp.gda.pl

invest@arp.gda.pl

Marek Kasicki – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy
marek.kasicki@arp.gda.pl

Mieszko Bisewski– Kierownik Działu Inwestycji Kapitałowych i Konsultingu
mieszko.bisewski@arp.gda.pl

Tel. 058 32-33-226 / 058 32-31-27


