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Invento
Strategia wpływu
„The world changes here"
W Invento wierzymy, że wszyscy mamy wpływ na
otaczający nas Świat.
Podejmując współpracę z naszymi partnerami,
inwestorami
i
przedsiębiorcami
tworzymy
przestrzeń, ekosystem, w którym spotykają się
ludzie, ich idee, oraz biznes, finanse, nauka
i doświadczenie. Razem tworzymy rozwiązania,
które nigdy nie mogłyby powstać, gdyby zabrakło
choć jednego z tych elementów.

Właśnie w ten sposób codziennie zmieniamy
„ŚWIAT NA LEPSZE”.

O nas
Jesteśmy inwestorem Venture Capital. Tworzymy i zarządzamy:

FUNDUSZ SEED/
VENTURE CAITAL

SIEĆ ANIOŁÓW
BIZNESU

AKCELERATOR

Wierzymy w innowacyjne pomysły, które zmieniają świat. Wspieramy je w rozwoju i dążeniu do rynkowego sukcesu.
Poszukujemy firm z Polski oraz CEE, opracowujących nowe projekty, które mają zastosowanie min.w branżach:

New Eco &
Materials

Medicine&
Healthy Food

Chemistry&
New Materials

IT/AI
Robotics

Fintech&
Cybersecurity

Wspieramy budowanie
innowacyjnych produktów i usług
• pomagamy zaprojektować prace B+R oraz oszacować ich koszty

• oceniamy efektywność B+R, potencjał ich wyników i możliwość komercjalizacji efektów
• pomagamy w scoutingu technologii i budowaniu zespołów badawczych
• współpracujemy z jednostkami naukowymi z polski i z zagranicy, naukowcami i wynalazcami
(ułatwiamy dostęp do laboratoriów i infrastruktury badawczej uczelni)

• pomagamy pozyskiwać dostępne na rynku środki finansowe

Inwestujemy kapitał
budujemy efektywne modele biznesowe
• inwestujemy w małe firmy, które chcą ulepszyć lub opracować nowe produkty i technologie

• inwestujemy od 0,5 mln PLN do 3 mln PLN
• organizujemy kolejne rundy finansowania
• pomagamy pozyskiwać dotacje z programów unijnych

• pomagamy wdrażać efektywne systemy zarządzania przedsiębiorstwem
• poprzez współpracę z ekspertami branżowymi, funduszami, Aniołami Biznesu pomagamy w
rozwoju produktów i modeli biznesowych

• dzięki współpracy z międzynarodowym środowiskiem biznesowym pomagamy weryfikować
strategie rozwoju międzynarodowego

Wspieramy komercjalizację
na rynku krajowym i międzynarodowym

• pomagamy znaleźć specjalistów, którzy zaprojektują produkt najlepiej spełniający oczekiwania
klientów

• uczestniczymy w budowaniu modelu biznesowego sprzedaży i marketingu, strategii
komercjalizacji oraz wejścia z produktem na rynek

• wspieramy w budowaniu kanałów dystrybucji oraz nawiązywaniu współpracy z dystrybutorami i
partnerami biznesowymi

Jak to robimy?

NASZE
INWESTYCJE

Sztuczna Inteligencja, robotyka
inteligentne roboty dla dzieci, dorosłych i dla
biznesu

Smartlife Robotics sp. z o.o. [www.smartlife.global]
SmartLife Robotics to spółka wykorzystująca potencjał
sztucznej inteligencji w obszarze szeroko rozumianej
edukacji i rozrywki dla dzieci, opieki i wsparcia osób
starszych oraz rozwiązań dla przemysłu.
Tworzą go doświadczeni specjaliści wywodzący się
największych
międzynarodowych
korporacjach
ICT
(np..Samsung, IBM) oraz naukowcy z Uniwersytetu SWPS,
behawioryści i inżynierowie. Opracowują np. roboty i
zabawki edukacyjne dla dzieci „Kodi„ i "Dino" to
interaktywnwe i inteligentne zabawki dla dzieci w wieku 4-9
lat, wspierające rozwój kognitywny, naukę języków obcych i
umiejętności multimedialne.

Drony
innowacyjne wsparcie w walce z pożarami
i bezpieczeństwo dla przemysłu
Fire Fighter sp. z o.o. [www.spartaqs.com]
Lider branży dronowej w Polsce, grupa Spartaqs tworzy
wyspecjalizowanego drona operacyjnego – FireFighter,
przeznaczonego do wykrywania i monitorowania zagrożeń
pożarowych oraz wysoko efektywnej walki z zarzewiami
ognia.
Celem firmy jest dostosowanie istniejących dronów do pracy
w najtrudniejszych warunkach środowiskowych oraz
doposażenie ich w systemy przeznaczone do wsparcia
jednostek straży pożarnej w trakcie interwencji
przeciwpożarowych. Dron lokalizuje źródła ognia i analizuje
ich rozprzestrzenianie się. Ułatwia nadzorowanie przebiegu
akcji gaśniczej poprzez kontakt z naziemnymi zespołami
gaśniczymi i współpracę ze stacjonarną lub mobilną stacją
dowodzenia.

Systemy
zaawansowanego wsparcia decyzji
inwestycyjnych dla firm i korporacji

Qvistorp S.A. [www.qvistorp.com]

Spółka technologiczna tworząca i komercjalizująca
autorskie narzędzie Qvistorp, którego zadaniem jest
wspieranie decyzji inwestycyjnYch, opierając się na analizie
wielokryterialnej (MCDM).
Unikalność narzędzia opiera się na połączeniu cech
systemów Decision Support System, Project Portfolio
Management i Business Intelligence, dzięki temu służy jako
skuteczne i zaawansowane wsparcie dla finansów
korporacyjnych i doradztwa biznesowego.
Qvistorp tworzą specjaliści od inwestycji, finansów, IT,
pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego oraz
międzynarodowi inwestorzy.

Prozdrowotny i wysokojakościowy
biokomponent ze śluzu ślimaków

Ascorlab sp. z o.o.
Spółka z branży life-science, wykorzystująca prozdrowotne
i pielęgnacyjne właściwości śluzu ślimaków. W projekt
zaangażowany jest inwestor branżowy Grupa Bogel, lider
polskiego eksportu kawioru z jaj ślimaków, a także naukowcy
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Kosmetyki i preparaty z dodatkiem śluzu są znane i cenione
ze swoich właściwości, jednak biokomponent pozyskiwany
przez Ascorlab ma wyróżniać się w pełni przebadanymi
i udokumentowanymi właściwościami oraz maksymalnymi
parametrami substancji aktywnych biokomponentów

Budownictwo przyszłości

Domus Tech sp. z o.o.
Misją Spółki jest produkcja atrakcyjnych cenowo, prostych w
konstrukcji oraz łatwych w montażu obiektów dla klientów
indywidualnych, firm i instytucji.
Spółka wdraża innowacyjną technologię budowy tanich,
energooszczędnych, modułowych domów mieszkalnych
oraz obiektów użyteczności publicznej z samonośnych
laminowanych płyt poliuretanowych.
Innowacyjność oferty Domus Tech opiera się na połączeniu
zastosowania nowoczesnych i atrakcyjnych cenowo
materiałów oraz technologii wykonania i wykończenia
konstrukcji obiektu wraz z jego dostawą i montażem u
klienta.

Smart Contract
i kapitał obrotowy dla e-commerce
Monethero sp. z o.o.

[www.monethero.pl]

To Spółka rozwijająca platformę fintech opartą na
technologii blockchain, zapewniającej narzędzie dla
pozyskiwania kapitału obrotowego na potrzeby handlu
(szczególnie e-commerce). Rozwiązanie skierowane jest
głównie do sektora MSP.
Opracowanie "smart contractu" stwarza warunki do
bezpiecznego i przejrzystego zawierania oraz rozliczania
transakcji pomiędzy firmami a inwestorami w transakcjach
indywidualnych i masowych.
Misją Monethero jest stworzenie innowacyjnej usługi
wykorzystującej e-commerce do gromadzenia oraz
udostępniania kapitału w formie dłużnej, zabezpieczonego
na cesjach z multipłatności elektronicznych (np. takie jak
PayU).

Białka z konopi
dla zdrowej żywności

Celem inwestycji jest sfinansowanie prac badawczych nad
opracowaniem technologii ekstrakcji i produkcji ze specjalnie
wybranych odmian konopi siewnych białek oraz oleju, które
posłużą do produkcji wysokogatunkowych produktów
spożywczych, w tym suplementów białkowych oraz mleka.
W projekt zaangażowany jest zespół botaników i chemików
z Uniwersytetu Śląskiego oraz inwestorzy, którzy zamierzają
prowadzić uprawę i produkcję surowców z konopi na terenie
Polski z wykorzystaniem wyników przeprowadzonych badań.

Fundusz
Seed/Venture Capital

Fundusz seed / venture capital
Bridge Alfa

36 mln PLN
NCBiR
80%

Kapitalizacja Funduszu

Inwestorzy
prywatni
20%

1 mln PLN
wartość jednej inwestycji

30

Fundusz otwarty
na koinwestycje

docelowa liczba spółek

Aniołami Biznesu
Funduszami VC
Firmami prywatnymi

5 lat

3 -7 lat

okres inwestycyjny

oczekiwany okres wyjścia
z inwestycji w spółkę

Sieć Aniołów Biznesu

Idea
Invento Business Angels
Misją Invento Business Angles jest inwestowanie w projekty, które mają realny wpływ na udoskonalanie otaczającego nas
świata. Wspólnie z naszymi inwestorami i spółkami portfelowymi tworzymy innowacyjny ekosystem, który oddziałuje na świat
biznesu, edukacji, medycyny, finansów, przemysłu, techniki, ekologii i wiele innych.
Jesteśmy otwarci na współpracę z inwestorami indywidualnymi i instytucjonalnymi, zainteresowanymi pozyskiwaniem
długoterminowych inwestycji o potencjale wysokich stóp zwrotu i wspieraniem przełomowych projektów i innowacyjnych
młodych firm.

Inwestorom oferujemy możliwość inwestowania portfelowego poprzez tworzone i zarządzane przez nas fundusze venture
capital lub realizowanie tylko wybranych inwestycji w ramach tworzonej przez nas sieci inwestorów prywatnych – Invento
Business Angels. Nasi inwestorzy wnoszą nie tylko środki finansowe ale przede wszystkim dzielą się ze spółkami i
koinwestorami swoją wiedzą i doświadczeniem oraz kontaktami biznesowymi w branżach w których przez wiele lat pracowali.
Inwestujemy od 0,5 do 3 mln PLN.

Razem możemy zrobić więcej
Dołączając do Invento zyskujecie Państwo:
• możliwość dywersyfikacji swoich inwestycji poprzez wejście na szybko rozwijający się w Polsce rynek inwestycji VC
• dostęp do innowacyjnych i impaktowych projektów z Polski i CEE
• możliwość inwestowania portfelowego lub tylko w wybrane projekty
• dołączenie do zamkniętego i zaufanego grona inwestorów – doświadczeni przedsiębiorcy i menedżerowie polskich i
międzynarodowych korporacji

• możliwość inwestowania na tych samych warunkach co profesjonalny fundusz venture capital
• wsparcie transakcyjne doświadczonego zespołu Invento – zespół prawny i finansowy zadba o właściwą selekcję
projektów i o zabezpieczenie interesów inwestora w realizowanej transakcji
• dostęp do ekosystemu tworzonego przez Invento – mentorzy, wynalazcy, jednostki naukowe, przedsiębiorcy,
fundusze krajowe i zagraniczne, polskie i międzynarodowe korporacje – wszyscy którzy wierzą w powstawanie w
naszej części świata przełomowych technologii i globalnych firm

Akcelerator

Zmieniamy innowacyjne pomysły
w prężnie działające firmy
Pomagamy naukowcom i młodym firmom:
• stworzyć innowacyjne produkty i technologie
• poznać ludzi, którzy uzupełnią ich kompetencje
technologiczne i biznesowe

• odkryć potencjał biznesu i nowe rynki
• zdobyć nowych klientów i zwiększyć sprzedaż

Akcelerator tworzymy w ścisłej współpracy
z Uniwersytetem Śląskim i spółką SPIN-US

Wsparcie dla naukowców
i innowatorów
Na co możesz liczyć?
• inwestycja preseed od 50 do 250 tys. zł/projekt

• szkolenia z zakresu projektowania produktów i usług, organizacji
i realizacji badań oraz procesu komercjalizacji
• mentoring ekspertów
• networking i udział w Open University

• dostęp do laboratoriów badawczych i zaplecza naukowego (we
współpracy z jednostkami naukowymi)
• dostęp do międzynarodowych partnerów i inwestorów

Startup CAMPUS

We współpracy z Uniwersytetem Śląskim i partnerami
lokalnymi tworzymy program który umożliwi firmom z
akceleratora dostęp do laboratoriów badawczych oraz
pomieszczeń na prowadzenie działalności.

Współpraca
międzynarodowa
Nawiązujemy współpracę z międzynarodowymi akceleratorami,
uniwersytetami i partnerami biznesowymi aby umożliwić naszym
spółkom pozyskanie także międzynarodowej wiedzy i partnerów
technologicznych do pracy nad nowymi technologiami oraz móc
jak najlepiej ich wesprzeć w komercjalizacji także projektów poza
granicami Polski.

Oferta dla dojrzałych
przedsiębiorstw i korporacji
Zapraszamy przedsiębiorców do współpracy z nami przy tworzeniu produktów
i technologii, które zmienią Świat na lepszy i będą odpowiedzią na potrzeby
Waszych Klientów. Oferujemy:

• scouting pomysłów i technologii wśród naukowców, wynalazców
oraz start’ups
• crowd sourcing

• kreatywność i innowacyjne pomysły na poszerzanie oferty produktowej
• dotarcie i włączenie w projekty najzdolniejszych ludzi
• wsparcie w utworzeniu „Corporate VC” dopasowanego do potrzeb
Państwa organizacji

ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
Invento Capital sp. z o.o.
ul. Johna Baildona 20c/30
40-115 Katowice
T.: +48 32 732 74 40
E.: office@inventocapital.pl
inventocapital.pl

Biuro w Warszawie
Jacek Murawski

Biuro w Katowicach
Robert Bieleń

+48 517 587 636
j.murawski@inventocapital.pl

+48 602 146 883
r.bielen@inventocapital.pl

