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INWESTOWANIE W FUNDUSZE VENTURE CAPITAL

W 2014 roku Polska  była drugim krajem w 
Europie Środkowo-Wschodniej pod względem 
zrealizowanych inwestycji przez Venture Capital 
– było ich 54 czyli 26% wszystkich inwestycji w 
Kraju (wedle EVCA – European Private Equity & 
Venture Capital Association).

Dominujące inwestycje to seed i start-up. W 
tego typu inwestycjach można liczyć na stopę 
zwrotu na poziomie 30%-50% w skali roku.

Województwo Zachodniopomorskie to obszar o 
ogromnym potencjale inwestycyjnym ze 
względu na duże zapotrzebowanie na nowe 
usługi i technologie, atrakcyjne położenie 
geograficzne oraz wsparcie lokalnych władz. 



INWESTOWANIE W FUNDUSZE VENTURE CAPITAL

Fundusze Venture Capital odgrywają kluczową 
rolę we wdrażaniu innowacji we wszystkich 
dziedzinach gospodarki. 

Fundusze charakteryzują się elastycznością i 
szybkością zmiany strategii dostosowując się do 
otoczenia rynkowego lub często tez otoczenia rynkowego lub często tez 
wyprzedzając rynek i otoczenie 
makroekonomiczne.

Dzięki takiemu działaniu większość innowacji i 
nowych technologii jest opracowywana i 
komercjalizowana przez tego typu fundusze. 



PROFIL FUNDUSZU

Wielkość inwestycji

Geografia

Docelowa wielkość inwestycji Funduszu to co najmniej
40 milionów złotych.

Inwestycje realizowane będą na terytorium Polski ze szczególnym naciskiem na 
firmy, które zamierzają rozpocząć działalność na terenie Województwa 
Zachodniopomorskiego.

Branże

Smart Money

Zachodniopomorskiego.

Fundusz nie ogranicza realizowanych inwestycji do określonych sektorów. Jednak 
stara się w pełni wykorzystać doświadczenie Zespołu w obszarze nowych 
technologii oraz wdrażania innowacji. 

Wsparcie rozwoju projektów poprzez budowanie relacji biznesowych oraz 
dostęp do wpływowych kontaktów na rynku inwestycyjnym.



KONSTRUKCJA FUNDUSZU JEREMIE SEED CAPITAL

Fundusz JEREMIE Seed Capital 

Województwa Zachodniopomorskiego 

Fundusz Inwestycyjny Zamknięty powstał 
z inicjatywy Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego. 

IQ Pomerania zarządza Funduszem 

zapewniona przez MM Prime
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych 
S.A. 

Docelowa kapitalizacja Funduszu to co 
najmniej 40 milionów złotych. Działalność 
inwestycyjna realizowana będzie przez 5 IQ Pomerania zarządza Funduszem 

JEREMIE. Spółka została powołana w 
wyniku wygrania konkursu na zarządzanie 
Funduszem, który zorganizował Bank 
Gospodarstwa Krajowego S.A. 
Wymagana konstrukcja prawna Funduszu 
została określona jako Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów 
Niepublicznych ( FIZAN). Jest ona 

najmniej 40 milionów złotych. Działalność 
inwestycyjna realizowana będzie przez 5 
lat. Po tym okresie rozpocznie się proces 
zamykania Funduszu i umorzenie 
certyfikatów inwestycyjnych. Strategia 
Funduszu zakłada również umarzanie 
certyfikatów z wcześniejszych wyjść z 
inwestycji, w trakcie trwania Funduszu. 



STRUKTURA FUNDUSZU 
JEREMIE SEED CAPITAL

Fundusz  FIZAN –
konstrukcja prawna , 
optymalizacja inwestycji, 
wycena

Spółka zarządzająca
Funduszem

JEREMIE Seed Capital

Udziałowiec / Prezes Zarządu 
Spółki IQ Pomerania Sp.  z o.o.

Udziałowiec spółki 
IQ Pomerania Sp. z o.o. 

kompetencje, doświadczenie,
kluczowy Zespół



POZYSKIWANIE PROJEKTÓW

Relacje biznesowe

Wieloletnia obecność Zespołu IQ Pomerania na rynku 
inwestycyjnym gwarantuje dostęp do najważniejszych informacji. 
Dodatkowo szeroki zakres działalności oraz doświadczeń grupy 
IQ Partners generuje strumień nowych projektów z rynku. 

Spin-offSpin-off
(wydzielanie 
spółek)

Tworzenie spółek zależnych w oparciu o transakcje typu B+R. Projektodawca 
wnosi do spółki własność intelektualną zaś IQ Pomerania niezbędny kapitał. 

Regionalne 
wsparcie

Wsparcie dwóch stref ekonomicznych oraz lokalnych uczelni z Województwa 
Zachodniopomorskiego. Bezpośredni kontakt w Regionie poprzez Biuro w 
Parku Technologicznym Pomerania w Szczecinie.



KRYTERIA INWESTYCJI

Wielkość inwestycji

Projekty typu seed

IQ Pomerania inwestuje w jeden projekt kwotę od 300 tysięcy do
1,5 mln zł. poprzez objęcie udziałów lub akcji spółki na poziomie
uwzględniającym realną wartość w momencie realizacji inwestycji.

Projekty na etapie inkubacji z przebadanym MVP (Minimum Viable Product). 
Inwestycja w stworzenie prototypu, wprowadzenie produktu lub usługi na 
rynek a następnie pozyskanie kolejnej rundy finansowania – również w 
ramach grupy IQ Partners.

Projekty typu start-
up

Ogólne kryteria

ramach grupy IQ Partners.

Projekty posiadające już własny prototyp, produkt lub usługę, które 
wymagają dofinansowania na dalszy rozwój i wprowadzenie na rynek. 
Docelowo przejście w fazę later stage oraz poszukiwanie kolejnej rundy 
finansowania.

Zmotywowany Zespół 
Unikalna technologia
Potencjał na zdobycie pozycji lidera na rynku
Potencjał na zyskowną strategię wyjścia z inwestycji



PROCES INWESTYCJI

Określenie wielkości wejścia 
Funduszu

Przedstawienie 

Negocjacja 
umowy inwestycyjnej

Przedstawienie 
projektu 
i biznes planu

Comiesięczny monitoring i 
wsparcie mentora projektu

Start projektu



SPOSOBY WYJŚCIA Z INWESTYCJI

1 Sprzedaż do inwestora finansowego / kolejna runda inwestycji

2 Sprzedaż do inwestora branżowego

3 Upublicznienie spółki / IPO

4 Odkup managerski

5 Odkup przez spółkę



ZESPÓŁ IQ POMERANIA

Prezes Zarządu IQ Pomerania Sp. z o.o. W trakcie 
pracy zawodowej zdobył doświadczenie w zakresie 
finansowania bankowego i dłużnego, transakcji 
kapitałowych, wykupów lewarowanych itp. oraz 
zarządzania  siecią sprzedaży.
Pracował m.in. w Deutsche Bank Polska S.A. 
(Menadżer Oddziału), w Domu Maklerskim Noble 
Securities S.A. (Dyrektor Departamentu), w Forum TFI 
S.A. i Capital Partners TFI S.A. (Dyrektor Sprzedaży). 
Absolwent  Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii 
w Częstochowie. 

Szymon 

Klimas

Prezes Zarządu
IQ Pomerania 
Sp. z o.o.

Pełni również funkcję Prezesa Zarządu, Wiceprezesa 
Zarządu, Członka Zarządu oraz funkcje 
przewodniczącego i członka rady nadzorczej w wielu 
spółkach z portfela IQ Partners. Posiada wieloletnie 
doświadczenie w zakresie zarządzania i sprzedaży. 
Przeprowadził szereg transakcji z zakresu inwestycji, 
fuzji oraz przejęć. Współtwórca i wspólnik kilku 
przedsięwzięć z obszaru nowych technologii, 
Internetu i rozwiązań mobilnych. Absolwent Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie. 

Maciej

Hazubski

Prezes Zarządu
IQ Pomerania 
Sp. z o.o.

W Grupie IQ Partners od 2010 roku. Pełni funkcję 
przewodniczącego, członka rady nadzorczej oraz 
funkcje w organach nadzorujących spółki z Grupy IQ 
Partners. Doświadczenie zawodowe zbudowała 
pracując jako Konsultant Biznesowy w Business 
Engagement Center oraz Wykładowca na Indiana 
State University w USA. Absolwentka Indiana State
University (USA) na wydziale Zarządzania, posiada 
dyplom MBA. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial 
Analyst).

Magdalena

Narczewska

Dyrektor 
Inwestycyjny
Ventures Hub 
Sp. z o.o.

Do IQ Partners dołączyła w 2006 roku.  Pełni funkcje w 
organach nadzorujących spółek z portfela IQ Partners. 
Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in w QBI Holding 
Sp. z o.o.,  Blick Polska Sp. z o.o. wykonując  obowiązki 
związane z obsługą księgową oraz obsługą sprzedaży.
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
oraz Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R.Łazarskiego
w Warszawie na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. 

Małgorzata 

Wójcik

Menadżer 
Projektów
Inwestycyjnych 
IQ Partners S.A.



INWESTYCJE ZESPOŁU ZARZĄDZAJĄCEGO
FUNDUSZEM W RAMACH IQ PARTNERS S.A.

Media

Internet

E-commerceE-commerce

Mobile

IT

Others



KLUCZOWE WYJŚCIA Z INWESTYCJI

Inwestor:  Enterprise Investors; zbyte udziały 4.76%; IRR 191%

Inwestor: Empik Media & Fashion S.A.; zbyte udziały 8,87%; IRR 54%

Inwestor finansowy; zbyte udziały 12,54%; IRR 30%

Inwestor finansowy; zbyte udziały 22,30%; IRR 62%

Inwestor finansowy; zbyte udziały 48,72%; IRR 30%

Inwestor: Bonnier Business Polska ; zbyte udziały 100%; IRR 25,59%

Inwestor: Bluerank Sp. z o.o.; zbyte udziały 9,85%; IRR  77,16%

Mobile Partner



INWESTYCJE IQ POMERANIA

Produkcja zasilanych elektrycznie 
gokartów wodnych.

Serwis internetowy umożliwiający
rezerwację pobytu w hotelach.

< 1.5 m PLN
Etap: start-up

< 1m PLN
Etap: early stagerezerwację pobytu w hotelach.

Produkcja profesjonalnego systemu zdalnego 
monitoringu jachtów.

Opracowywanie i produkcją wyposażenia 
nurkowego i urządzeń podwodnych między
innymi DPV — skutery podwodne nowej generacji.

Etap: early stage

< 1m PLN
Etap: start-up

< 1m PLN
Etap: start-up



INWESTYCJE IQ POMERANIA

Platforma do efektywnego składania i zbierania 
ofert

< 1.5 m PLN
Etap: seed

Oprogramowanie wspierające pracę biegłych 
rewidentów

< 1,5 m PLN
Etap: seedrewidentów Etap: seed

Platforma wspierająca kampanie content-
marketingowe

< 1,5 m PLN
Etap: seedINFLUEBE 

Firma specjalizuje się w wykorzystaniu własnej 
produkcji dronów do robienia precyzyjnie 
oznaczonych w przestrzeni zdjęć terenowych

< 1,5 m PLN
Etap: seed



INWESTYCJE IQ POMERANIA - JETPAD

JETPAD to elektryczny gokart wodny.

Gokart jest prosty w użytkowaniu i obsłudze 
oraz przyjazny dla środowiska naturalnego. 
Układ napędowy jest elektryczny, jest to 
pierwsza na rynku zero-emisyjna jednostka 
pływająca tego typu. Gokart JETPAD został 
zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce.



INWESTYCJE IQ POMERANIA - TRIVERNA

Triverna to ekskluzywny klub hotelowy ze 
starannie dobranymi ofertami w wyjątkowych 
cenach specjalnie dla Klubowiczów.



INWESTYCJE IQ POMERANIA –
SEA ENGINEERING

Flagowymi produktami spółki są 
profesjonalne skutery podwodne, które 
posiadają unikalne na świecie, opatentowane 
rozwiązania. Nowatorska konstrukcja zespołu 
napędowego, wydajne ogniwa, pełna, 
cyfrowa informacja o stanie urządzenia, 
pozwalają na długie i bezpieczne nurkowania.



INWESTYCJE IQ POMERANIA –
IDEA MACHINE

Firma specjalizuje się w wykorzystaniu 
własnej produkcji dronów do robienia 
precyzyjnie oznaczonych w przestrzeni 
zdjęć terenowych na podstawie, 
których tworzy się ortofotomapy oraz 
terenowe modele 3D



PODSUMOWANIE

IQ Pomerania zarządza 
Funduszem JEREMIE Seed Capital 
Województwa 
Zachodniopomorskiego Fundusz 
Inwestycyjny Zamknięty. 

IQ Pomerania to nie tylko Zespół 
ekspertów z doświadczeniem oraz 
wiedzą na temat rynku 
inwestycyjnego ale również 
obszerna historia inwestycyjna 
zakończona wieloma zyskownymi 
transakcjami wyjścia.



KONTAKT

Szymon Klimas
Prezes Zarządu
IQ Pomerania Sp. z o.o.

tel.: +48 515 159 729
e-mail: szklimas@iqpomerania.ple-mail: szklimas@iqpomerania.pl

ul. Rzymowskiego 53 
02-697 Warszawa 
Budynek Adgar Wave, wejście A

tel.: +48 22 567 00 00 
fax: +48 22 567 00 01


