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Inwestujemy w rozwój polskiego przemysłu 

1



ARP Venture
Nasz cel
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MŚP

ARP Venture

Partner Branżowy

Kultura

Innowacyjności

Innowacyjny Produkt  

/ Produkcja Seryjna

Prototyp



Czego szukamy?
Poszukiwanie innowacyjnego produktu

Sektor MŚP

naturalny obszar 

powstawania innowacyjnych 

rozwiązań

Inwestycje typu Venture

efektywne narzędzie 

w pozyskiwaniu i wdrażaniu 

innowacji do przemysłu

Open Innovation

nowy model 

zagospodarowania oraz 

komercjalizacji tzw. Rezerwy 

technologicznej



Czego szukamy?
Inwestycje
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Innowacyjność 

produktowa lub 

procesowa

Pozytywne 

oddziaływanie na 

środowisko

Potencjał do 

znacznego 

zwiększenia skali 

działalności

Produkcja 

zlokalizowana 

w Polsce

Dynamiczna 

kadra zarządzająca 

zdeterminowana 

do osiągnięcia 

założonych

celów

Skalowalność 

produktu



Czego szukamy?
Cechy produktu

FAZA EKSPANSJI

ARP Venture jest inwestorem 

tzw. drugiej rundy inwestycyjnej, 

tzn. inwestuje  w etap wdrożenia 

produkcji seryjnej, ekspansji 

produktu planujących rozwój 

skali działalności  i ekspansję 

sprzedaży.

STOPA ZWROTU

Od naszych inwestycji oczekujemy

ponad przeciętnej stopy zwrotu 

z zaangażowanego kapitału 

i wyjścia z inwestycji w okresie 

3-5 lat.

PRODUKCJA

ARP Venture inwestuje we 

wszystkie sektory i branże 

gospodarki którym towarzyszy 

wytwarzanie towarów.



Jak działamy?
Inwestycje

ARP Venture to:

Inwestycje w formule 

„smart money”

5-15 mln. zł. obejmując do 

30% udziału w spółce*

okres inwestycyjny do 5 lat 

Platforma komunikacji 

przemysł i środowiska 

innowacyjne 

Inwestycje o profilu 

produkcyjnym**

Wdrożenie innowacyjnego 

produktu do przemysłu  

Zagospodarowanie 

istniejącej infrastruktury 

*preferowana wielkość inwestycji i struktura 

kapitałowo/udziałowa

**lub inne związane bezpośrednio z produkcją



Jak działamy?
Rodzaje finansowania

ARP / ARP Venture

1.   Objęcie udziałów/akcji

2.   Różne formy finansowania dłużnego:

Pożyczka

Dług konwertowany na kapitał

Nabycie obligacji

Dług podporządkowany



Jak działamy?
W co nie inwestujemy

Nie inwestujemy w projekty 

z obszaru technologii 

internetowych 

i telekomunikacyjnych, które 

ograniczają się do wytworzenia 

oprogramowania.

Nie inwestujemy w projekty 

w fazie Seed.

Nie angażujemy się kapitałowo 

na etapie badań i rozwoju, 

w tym na etapie budowy 

prototypu.



Jak działamy?
Model inwestowania

Fundusze 

poręczeniowe, 

pożyczkowe 

Venture 

Capital

Inwestor Zagraniczny

ARP VENTURE

Partner branżowy

inwestycja w rozwijający się podmiot

pozyskanie innowacyjnego produktu

dywersyfikacja ryzyka

wykorzystanie infrastruktury  / 

zaplecza eksperckiego

KORZYŚCI



Jak działamy?
Model inwestowania

SPÓŁKA 

ENERGETYCZNA

Zaplecze

techniczne 

zdolne ocenić 

korzyści

Infrastruktura

Klienci

 Brak

globalnego

produktu

 Potrzeba

innowacji

 Przewaga 

konkurencyjna

ARP 

VC
INWESTYCJA

SPÓŁKA

SMART GRID

Globalny 

produkt 

Organiczny   

wzrost

Brand

 Brak 

kapitału 

 Brak 

dostępu do 

infrastruktury i rynku

Smart Money



Kontakt

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Centrum Bankowo 

Finansowe - wejście "C"

kontakt@arpventure.com

ARP VENTURE


