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ES parama, privatus ir skolintas kapitalas
• ES paramos projektai

• INVEGA – paskolų
lengvatinės paskolos

garantijos,

dalinis

palūkanų

kompensavimas,

• Privačių asmenų lėšos
• Rizikos kapitalo fondai (privatus kapitalas ir JEREMIE kontroliuojančio
fondo lėšos)
• Bankų, kredito unijų paskolos

Verslo idėjų tipai ir finansavimo šaltinis
• „Amatininko“ verslas – vieno žmogaus verslas (kirpimas, siuvimas, kepėja,
korepetitorė, dizainerė ir pan.) – savo lėšos arba šeimos investicijos.
• Organizuotas smulkus verslas (kirpykla, siuvykla, kepykla, vaikų darželis ir
pan.) – šeimos ir draugų paskolos, banko kreditas.
• Stambėjantis verslas (paslaugų tinklo ar gamybos plėtra, eksportas) –
privačių asmenų paskolos, rizikos kapitalas, ES paramos lėšos, banko
kreditai.

Investavimo etapai ir investuotojai
Verslo angelų
fondas I

Nuo 300 000 iki 3 mln. eurų

Birža
OMX
First North

www.versloangelai.eu
Nuo 50 000 iki 600 000 eurų

Privataus
kapitalo
fondai

Practica
seed capital
fund
www.practica.lt

Verslo
Angelai
Draugai,
Šeima
0-3 metai

Bankai,
Kredito unijos

Bankai (dalinai)
3-7 metai

5-10 metų

Privataus kapitalo
Fondai
Bankai,
Kredito unijos

Verslo angelų fondas I investuoja
• JEREMIE kontroliuojančio fondo lėšas

• Kartu investuoja verslo angelas (-ai)
• Iki 600 000 eurų + 600 000 eurų ir daugiau į vieną bendrovę
• Įvairiuose pramonės segmentuose, išskyrus nekilnojamą turtą, žemės ūkį,
finansų rinką ir neetiškus verslus (azartiniai lošimai, alkoholis, tabakas ir
pan.).
• Fondas ir verslo angelas išperka naują akcijų emisiją ir (dažnai)
konvertuojamųjų obligacijų emisiją.

• Šiuo metu valdo 23 investicijas, plius 4 investicijas jau pardavė.

Ką reikia turėti?
• P l a n ą kam bus naudojami pinigai ir kaip jie grįš verslo angelui,
investuotojui ar bankui.
• Priklausomai nuo skolintojų, dar reikia turėti turto, kurį būtų galimybė
įkeisti.
• Savo viziją ir savo lūkesčius.
• Patirtį versle.
• Komandą.

Investuotojų lūkesčiai
• Investuotojams svarbu gera verslo perspektyva.

• Investuotojų prioritetai yra skirtingi, juos jie dažniausiai atskleidžia viešai.
• Investuotojas, kuris deklaruoja, kad investuoja į nekilnojamo turto verslą,
neivestuos į gamybos ar IT verslą.
• Investuotojai nori investuoti į geriausią iš geriausių projektų.
• Investuotojams ypač svarbi stipri ir motyvuota komanda.

Darbas su investuotojais
• Investuotojai visada norės žinoti kaip sekasi, t.y. gauti finansines
ataskaitas kas mėnesį, o informaciją apie pardavimus - ir dažniau.
• Investuotojai visada lygins faktinius rezultatus su planuotais.
• Investuotojai vertins vadovo darbą, ir jei jis nepasieks žadėtų rezultatų,
darys spaudimą jį keisti į geresnį.
• Jei investuotojai uždirbs pinigus, uždirbsite ir jūs.

Derybų eiga (3-6 mėnesiai)
• Pirminės nekonfidencialios
investuotojams.

informacijos

apie

projektą

pristatymas

• Konfidencialumo susitarimo pasirašymas su potencialiais investuotojais.
• Investuotojus dominančios informacijos pateikimas (detalus verslo planas,
finansinių ataskaitų detalizacija, sutarčių su klientais, tiekėjais kopijos ir
pan.)
• Ketinimo protokolo pasirašymas.
• Išsamus teisinis, finansinis, mokestinis, verslo ir komandos motyvacijos
patikrinimas.
• Investavimo sutarčių pasirašymas (akcijų/obligacijų pasirašymo sutartys,
akcininkų sutartis, akcijų opcionų sutartys).

Mitai
• Investuotojai pavogs mano idėją, jei į ją neinvestuos.
• Niekas už jus geriau nežino kokia idėjos esmė ir kaip ją įgyvendinti.

• Investuotojai kišis į veiklą, išsiims pinigus ir uždarys verslą.
• Jei jūs neįdėjote nei cento arba labai mažą dalį savo pinigų, kodėl
tikitės, kad investuotojai visus savo pinigus padovanos jums?
• Susitarkite iš anksto, kad dalybos vyktų proporcingai.
• Rinkitės tokį investuotoją, kurį norėtumėt sutikti ne tik metinio
akcininkų susirinkimo metu.
• Mano verslo vertė xxx mln eur, kol kas nieko nepardaviau, bet idėja verta
milijonų.
• Susitarimas atsiranda, kai visi yra „ant žemės“.

• Prarasiu darbo vietą savo įmonėje.
• Susitarkite iš anksto kokie ir kaip ilgai jūsų sugebėjimai bus reikalingi
įmonės vystymui ir plėtrai.

Detali informacija bendrovėms ir verslo angelams

www.versloangelai.eu

