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Kim jest Anioł Biznesu?



Anioł Biznesu – integrator różnych źródeł finansowania
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Anioł Biznesu – integrator relacji nauka i biznes
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Entrepreneur Fundraising

Źródło: http://blackinnovation.org/wp-content/uploads/2012/04/Entrepreneur-fundraising-550w.jpg



Wsparcie ze strony Anioła Biznesu



Formy wsparcia startupów ze strony prywatnego 
inwestora kapitałowego

• Konsultant

• Wspólnik

• Mentor

• Coach

• Członek władz spółki



Menedżerowie jako Aniołowie Biznesu

W Polsce aniołami biznesu są 
przede wszystkim:

• Menedżerowie wyższego
szczebla

• Doświadczeni przedsiębiorcy

Co stanowi ich motywację….  ?



Motywacja menedżerów - Wielka Brytania

Źródło: C. Mason, Barries to investment in the informal venture capital sector, Mimeo, February 2002, str.28.



Anielska filozofia

Motywacja Anioła Biznesu

• inwestycja w projekt i jego twórcę,

• inwestycja w silny, zaangażowany i zdeterminowany zespół, z którym inwestor
czuje „chemię”, porozumienie, wróżące dobrą współpracę,

• chęd utrzymywania aktywności w biznesie, 

• przyjemnośd płynąca z tworzenia nowych firm, 

• samorealizacja, 

• pogłębianie własnych doświadczeo, 

• nawiązywanie kontaktów biznesowych, 

• możliwośd dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem. 

Oczekiwania Anioła Biznesu

• objęcie pakietu mniejszościowego udziałów w nowej firmie,

• objęcie najczęściej funkcji członka rady nadzorczej.

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://www.mentora.pl/start-up/anioly-biznesu-kluczowe-wsparcie-dla-start-upow



Czego oczekują inwestorzy względem 
pomysłodawcy?

• Wspólne ponoszenie ryzyka;

• Dotychczasowe doświadczenia 
i sukcesy;

• Praca zespołowa;

• Pasja, oddanie, determinacja 
i „wola walki”;

• …



Czego oczekują inwestorzy względem 
projektu biznesowego?

• Biznesplan;

• Zbadany rynek i konkurencja;

• Racjonalne wyliczenia 
i realistyczne założenia; 

• Logika, przejrzystośd, 
klarownośd;

• …



Czego oczekują inwestorzy względem 
pomysłu na biznes?

• Wysokie potencjalne marże;

• Innowacyjnośd produktu lub 
modelu biznesowego;

• Rozwojowa, rosnąca branża;

• Niszowośd;

• …



Ponadregionalna Sied Aniołów 
Biznesu - Innowacja



Stowarzyszenie inwestorów, reprezentujące interesy sieci aniołów 
biznesu i innych podmiotów zaangażowanych w działania związane 

z likwidowaniem luki kapitałowej. 
Sied poszukuje innowacyjnych pomysłów biznesowych. 

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych -
koordynator instytucjonalny PSAB-I.



PSAB-I

Jedyna ponadregionalna Sied Aniołów Biznesu w Polsce;

27 pracowników w 11 biurach zlokalizowanych 
w 5 województwach;

Zasięg ogólnopolski;

350 zarejestrowanych projektów;        

100 zarejestrowanych inwestorów;

12 zrealizowanych z powodzeniem przedsięwzięd; 

11 mln - łączna kwota „anielskich” inwestycji;

Ponad 3 500 uczestników przedsięwzięd 
zorganizowanych w ramach PSAB-I;



Aktywne poszukiwanie i pozyskiwanie obiecujących projektów, 
posiadających duży potencjał efektywnego wdrożenia;

Doświadczeni eksperci w zakresie rynków i instrumentów kapitałowych, 
oraz inżynierii finansowej;

Platforma umożliwiająca kompleksowe wsparcie 
i rozwój przedsiębiorstw prywatnych w Polsce.

PSAB-I

Kształtowanie gotowości inwestycyjnej 
przedsiębiorców;

Przygotowanie do rozmów z Aniołem Biznesu 
i do procesu inwestycyjnego - planowanie 

sukcesu w biznesie;



Proces inwestycyjny



PSAB-I – proces inwestycyjny

Karta Projektu

Wsparcie przy tworzeniu 
biznesplanu

Biznesplan

Proces negocjacji 
6 tygodni, kolejne 

3 tygodnie – podpisanie 
umowy



Jak się przygotowad do rozmów z Aniołem 
Biznesu i do procesu inwestycyjnego

• Zdefiniowanie potrzeb projektu: kapitałowe, ludzkie, wyposażenie, know-how;

• Oszacowanie wielkości kapitału poszukiwanego u Inwestora, a także zakresu
i proponowanych warunków współpracy (propozycja dla inwestora);

• Przygotowanie opisu projektu i harmonogramu jego realizacji – biznes plan;

• Zgromadzenie kluczowych osób do realizacji projektu (jeśli takie są wymagane)
– ludzie są podstawą efektywnej realizacji przedsięwzięcia.



Ponadregionalna Sied Aniołów 
Biznesu - Innowacja 
- zrealizowane projekty



BIOGAZOWNIE CELULOZOWEKRAJOWY OPERATOR  ENERGETYCZNY 

AGRICOLA INVEST

PSAB-I – pozostałe realizacje



Kluczowe trendy inwestycyjne 
Aniołów Biznesu

http://www.gazetaprawna.pl/grafika/552241,60622,kto_moze_otrzymac_dotacje_z_ue_na_wlasny_biznes.html


• Lean Start-ups

• Akceleratory Start-upów

• Wspólne inwestycje Aniołów Biznesu i Funduszy VC  
41% ogółu dofinansowanych projektów w  Wielkiej 

Brytanii na etapie wczesnego rozwoju w 2010 r. 

• Międzynarodowa współpraca aniołów i sieci

• Transakcje międzynarodowe

• Impact investing / Inwestowanie zaangażowane
społecznie

Kluczowe trendy

Źródło: NESTA Research



Preferencje Aniołów Biznesu na świecie

Lider rynku – USA, 2010:

• Wartośd inwestycji: 20,1 mld USD

• Wolumen dofinansowanych przedsięwzięd: 61,9 tys.

• Ilośd wykreowanych miejsc pracy przez inwestycje AB: 370 tys. 
(6 miejsc pracy przypadających na 1 inwestycję AB)

Europa, 2010:

• Wartośd inwestycji: 275 mln EUR

• Wolumen dofinansowanych przedsięwzięd za pośrednictwem 
sieci aniołów biznesu: 863
(1 385 transakcji)

• 82% inwestycji AB to faza zalążkowa i wczesnego wzrostu

Źródło: Center for Venture Research



Rynek Aniołów Biznesu w I i II kwartale 2012 roku 
– inwestycje w branże

.

Źródło: opracowanie własne na podstawie Center for Venture Research, 
THE ANGEL INVESTOR MARKET IN Q1Q2 2012: A MARKET IN STEADY RECOVERY oraz THE ANGEL INVESTOR MARKET IN 2011: THE RECOVERY CONTINUES

19%

23%

13%

0%

7%

5%

13%

20%

24%

14%

12%

10%

7%
6%

5%

22%

opieka zdrowotna oprogramowanie biotechnologia sprzedaż usługi IT media energia 
przemysłowa

inne

2011 2012



Rozwój rynku Aniołów Biznesu

• Mniejsze finansowanie ale częstsze,

• Wciąż więcej jest kapitału do zainwestowania, niż dobrych pomysłów na biznes,

• Dalsza integracja środowisk Aniołów Biznesu w wymiarze krajowym i międzynarodowym,

• Przejrzystośd, transparentnośd inwestycji.

Źródło: http://www.growvc.com/blog/2011/02/future-of-angel-investing-%E2%80%93-trend-predictions-the-inevitable/, Future Of Angel 
Investing – Trend Predictions and The Inevitable

• Anielskie inwestycje – globalne działania,

• Większa liczba startupów poszukujących
mniejszego wsparcia na wczesnym
etapie rozwoju,

• Poszukiwanie wielu ludzi z mniejszą ilością
pieniędzy,



Sytuacja na rynku finansowania 
po 2013 roku



Nowe unijne zasady pozyskania funduszy -
propozycje Komisji Europejskiej 

Źródło: http://www.eurostudio-silesia.pl/aktualnosci/40-dotacje/96-przyszo-funduszy-unijnych-2014-2020.html

• zwiększenie dostępności rynku kapitału wysokiego ryzyka dla MŚP;

• ułatwienie dostępu do kredytów;

• zwiększenie wsparcia finansowego z budżetu UE i Europejskiego Banku Inwestycyjnego;

• jednolite zasady wprowadzania na rynek funduszy kapitału podwyższonego ryzyka –
ułatwienie inwestorom dysponującym kapitałem venture pozyskanie środków 
finansowych w całej Europie;

• zwiększenie i  zróżnicowanie funduszy kapitału wysokiego ryzyka pod względem
dokonywanych przez nie inwestycji.



Nowa perspektywa finansowa

2007-2013   2014-2020

?



Kontakt
Ponadregionalna Sied Aniołów Biznesu – Innowacja 

Centrala:
ul. Warszawska 36 
40-010 Katowice 
Tel.: 32/ 601 22 69 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


