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Otwarcie własnej firmy, szczególnie in-
nowacyjnej, zawsze wymaga kapitału star-
towego. Jednak wielu osób nie stać na wy-
łożenie środków własnych – wtedy warto 
pomyśleć o  pozyskaniu finansowania ze-
wnętrznego w postaci programów unijnych 
bądź specjalistycznych funduszy wspierają-
cych. Grupą takich funduszy zarządza Sa-
tus Venture. Dodatkowym wsparciem jest 
jedna z  największych w  Polsce Sieci Anio-
łów Biznesu.

Zadaniem Sieci jest aktywizacja rynku in-
westorów prywatnych. Cel ten jest osiągany 
poprzez tworzenie optymalnych warunków 
inicjowania współpracy pomiędzy inwesto-
rami a  przedsiębiorcami i  pomysłodawca-
mi, którzy poszukują środków finansowa-
nia na potrzeby realizacji swoich pomysłów 
i przedsięwzięć w kraju i za granicą.

Satus buduje dla swoich spółek pomo-
sty na rynek globalny, poszukując między-
narodowych sojuszy inwestycyjnych. Szuka 
dobrych pomysłów oraz ludzi o dużym po-
tencjale, którzy mają wiedzę, doświadczenie 
oraz pomysł na biznes, jaki chcą realizować.

Działalność sieci jest również konse-
kwentnie realizowana poprzez systema-
tycznie organizowane spotkania oraz fora 
inwestycyjne, na których prezentowane są 
projekty oczekujące na dofinansowanie.

Inwestycje Anioła Biznesu w  przedsię-
wzięcia będące w najwcześniejszych fazach 
rozwoju obarczone są największym ryzy-
kiem. Z  tej perspektywy są swoistym „po-
lem minowym”. Czy zatem mogą stać się 
prawdziwą szansą na sukces czy wręcz spo-
sobem na życie? Te i inne zagadnienia omó-
wił 20 lutego na spotkaniu „Prawie wszyst-
ko o finansach vol 3” Piotr Kupczak Partner 
Zarządzający, Dyrektor ds. Rozwoju Sie-
ci Inwestorów Prywatnych Satus: „Śred-
nio na 100 projektów tych którymi warto 
się zająć jest najwyżej 5, a szansę na sukces 
mają mniej niż 2, będąc cały czas obarczone 
sporym ryzykiem inwestycyjnym. Nieste-
ty w przeciwieństwie do projektów w póź-
niejszych fazach rozwoju sama analiza biz-
nes planu i  wskaźników niewiele pomaga. 
Projekty te do wzrostu wymagają całego 
sprawnie działającego ekosystemu, w  któ-
rym mają zapewnione: mentorskie mery-
toryczne wsparcie łączące wiele kompeten-

cji teoretycznych i praktycznych w  jednym 
miejscu, wparcie rynkowe w  postaci do-
świadczonych managerów, dostęp do ze-
społów i  placówek zajmujących się praca-
mi badwczo – rozwojowymi oraz synergię 
ok. 70-ciu spółek portfelowych. Inwestycje 
Anioła Biznesu w fazie start-up bez wspar-
cia efektywnego ekosystemu najczęściej 
kończą się 100% stratą zainwestowanego 
kapitału i  poświęconego czasu. Specjalnie 
zaprojektowane dodatkowe instrumenty 
finansowe + środki UE mają na celu ogra-
niczenie ryzyka inwestora bez jednocze-
snego limitowania jego udziału w zyskach. 
Wypracowane zasady motywowania Anio-
łów Biznesu do bezpośredniego angażowa-
nia się w poszczególne projekty zapewniają 
ich szybszy wzrost oraz osiągnięcie większej 
skali działania – co konsekwentnie prowa-
dzi do zwiększenia wartość, powiązań i sy-
nergii wszystkich spółek w grupie”.

SATUS to Grupa podmiotów zarządza-
jących funduszami seed i  venture capital. 
Grupa powstała w  2005 roku z  inicjatywy 
dwóch krakowskich finansistów: Krzysz-
tofa Bełecha oraz Mariusza Borowca. SA-
TUS zainwestował kwotę 20 mln zł w  ra-
mach Funduszu Kapitału Zalążkowego oraz 
jest w trakcie inwestycji 50 mln zł w ramach 
funduszu FIZ AN VC Satus, utworzonego 
wspólnie z  Krajowym Funduszem Kapita-
łowym S.A. Profil działalności SATUS ukie-
runkowany jest w  szczególności na inno-
wacyjne spółki we wczesnej fazie rozwoju, 
charakteryzujące się najwyższą stopą zwro-
tu, ale również najwyższym ryzykiem. Gru-
pa łączy w sobie zalety i potencjał funduszy 
inwestycyjnych zamkniętych, tradycyjnej 
sieci aniołów biznesu i instytucji naukowo-
-badawczych. SATUS jest organizatorem ca-
łego procesu inwestycyjnego od inkubacji, 
przez komercjalizację, aż do wykreowania 
i wyjścia z inwestycji. SATUS wspólnie z in-
stytutami naukowo-badawczymi w  Polsce 
powołał fundusze zalążkowe realizujące pre-

inkubację innowacyjnych pomysłów inwe-
stycyjnych – JCI Venture Sp. z o.o., Fundusz 
Zalążkowy KPT Sp. z o.o. Akcelerator Inno-
wacji NOT Sp. z  o.o., Technopark Gliwice, 
Akcelerator Technologii Fundacja UŁ dys-
ponujące łączną kwotą 80  mln  zł. Kolejne 
3 fundusze zalążkowe są w trakcie powoły-
wania i będą dysponowały łącznie 40 mln zł. 
Powyższe projekty eliminują większość ry-
zyk i sprawiają, że inwestycje Aniołów Biz-
nesu są znacznie bezpieczniejsze.
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