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Sztuka pozyskiwania kapitaĩu
Po prezentacji, którö ostatnio wygĲosiĲem, wszyscy sĲuchacze zadawali mi podobne pytania:
„Jak mam dotrzeø do inwestorów wysokiego ryzyka?” albo „Jaki udziaĲ w spóĲce muszĊ im
zaoferowaø?”. Nikt nie zapytaĲ mnie, jak zbudowaø firmĊ!
— Arthur Rock

Streszczenie
Pozyskiwanie kapitaķu to zķo konieczne, gdy zakķadasz nowû firmď. Nie jest to
przyjemne zadanie. Nie jest równieŮ proste ani szybkie. Stosujûc finansowanie wewnďtrzne, moŮesz sprawiý, Ůe kwota, którû bďdziesz musiaķ zdobyý
z zewnûtrz, bďdzie mniejsza — a moŮe nawet caķkowicie wyeliminujesz tď
opcjď, jeŎli bďdziesz mieý szczďŎcie. Jednak tylko nieliczni przedsiďbiorcy sû
w stanie uniknûý finansowania zewnďtrznego. W tym rozdziale poznasz trzy
formy kapitaķu zewnďtrznego: crowdfunding, anioķy biznesu i kapitaķ wysokiego ryzyka. Dowiesz siď równieŮ, jak skutecznie pozyskaý pieniûdze na rozpoczďcie dziaķalnoŎci.

Dotrzyj do tĩumów
Proces pozyskiwania kapitaķu moŮe mieý wiele form. Dawno temu ludzie
z wyŮszych sfer mieli wystarczajûco pieniďdzy na rozpoczďcie nowej dziaķalnoŎci.
JeŎli potrzebowali dodatkowego kapitaķu, mogli szukaý wspólników albo wykorzystywaý swoje kontakty.
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Kilkaset lat póŬniej powstaķa branŮa kapitaķu inwestycyjnego wysokiego ryzyka, która umoŮliwia kilku tysiûcom przedsiďbiorców rocznie pozyskiwaý
fundusze na rozwój dziaķalnoŎci. Wystarczy przedstawiý ciekawû prezentacjď
w PowerPoincie, zaprezentowaý prototyp albo nawet pokazaý notatki spisane
na serwetce. Anioķy biznesu zdemokratyzowaķy ten proces jeszcze bardziej,
finansujûc tak niepewne pomysķy, Ůe nawet inwestorzy kapitaķu wysokiego ryzyka by ich nie tknďli.
„Inwestorzy kapitaīu wysokiego ryzyka nie majï pojăcia,
co bădzie siă sprzedawañ, a co nie, ale gdy ludzie wspólnie finansujï
projekt na zasadzie crowdfundingu, przeznaczajï na niego
wīasne dolary, a nie pieniïdze funduszu, którym zarzïdzajï”.

Potem, w 2007 roku, powstaķo Indiegogo, a dwa lata póŬniej pojawiķ siď
Kickstarter. W ten sposób nastaķa era crowdfundingu, który jest najbardziej
demokratycznû, otwartû i transparentnû formû pozyskiwania funduszy, jaka
moŮe istnieý. Oto, jak dziaķa crowdfunding:
 Najpierw tworzysz projekt. Musisz nagraý film i przygotowaý opis,

wymyŎliý nagrody dla uczestników, a takŮe regularnie aktualizowaý
swoje postďpy.
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 Zamiast zdobywaý fundusze poprzez sprzedaŮ udziaķów przyjmujesz

wstďpne zamówienia, kuszûc ludzi nagrodami, aby zapķacili za coŎ,
co jeszcze nie istnieje. Tymi nagrodami mogû byý zniŮki, upominki,
prezenty albo sprytne pomysķy, takie jak prawo do nadania imienia
bohaterowi Twojej ksiûŮki albo moŮliwoŎý spotkania siď z Twoim
zespoķem.
 Rozpowszechniasz informacjď o swoim projekcie crowdfundingowym

w mediach spoķecznoŎciowych i za pomocû poczty elektronicznej.
W tradycyjnej formie pozyskiwania kapitaķu gķównû zachďtû dla
inwestorów jest moŮliwoŎý zarobienia pieniďdzy, natomiast
w crowdfundingu chodzi o moŮliwoŎý otrzymania jakiegoŎ fajnego
produktu przed innymi albo po prostu o radoŎý z pomagania innym.
 Ludzie finansujû Twój projekt. Dziďki ich pieniûdzom moŮesz go

ukoĹczyý. Realizujesz wszystkie zamówienia, klienci polecajû Twój
produkt, dziďki czemu moŮesz zbudowaý duŮû firmď (tak by byķo
w idealnym Ŏwiecie).
Crowdfunding najlepiej sprawdza siď w przypadku produktów konsumenckich,
takich jak urzûdzenia elektroniczne, akcesoria, gry, wyroby rzemieŎlnicze
i produkty zwiûzane z modû. Jest to równieŮ dobra metoda dla tych, którzy
chcû zrealizowaý jakiŎ projekt artystyczny (na przykķad film) czy zorganizowaý akcjď charytatywnû. Rzadziej stosuje siď jû w branŮy biotechnologicznej
czy w sektorze oprogramowania biznesowego, poniewaŮ tam potrzebne sû
dziesiûtki milionów dolarów, a decyzje o kupnie nie sû podejmowane pod
wpķywem impulsu.
Kickstarter podaķ, Ůe w 2013 roku z jego usķug skorzystaķy 3 miliony ludzi
z ponad 200 krajów, wpķacajûc ponad 480 milionów dolarów. Dziďki tym
Ŏrodkom sfinansowano 19 911 projektów, czyli okoķo 6 razy wiďcej niŮ wynosi liczba projektów, jakie powstaķy dziďki inwestycjom kapitaķu wysokiego
ryzyka w tym samym roku.
Oto kilka przykķadów udanego crowdfundingu — „udanego” w tym sensie,
Ůe poczûtkujûcy przedsiďbiorcy zdoķali zebraý potrzebnû kwotď:
 Zegarek Pebble. Caķkowita zebrana kwota: 10 milionów dolarów.
 ElevationDock. Caķkowita zebrana kwota: 1,4 miliona dolarów.
 Film Veronica Mars. Caķkowita zebrana kwota: 5,7 miliona dolarów.

Te przykķady to wyjûtki. Crowdfunding jest skuteczny, gdy ktoŎ chce zebraý
50 – 250 tysiďcy dolarów, bo takie kwoty sû czďsto zbyt niskie, Ůeby projektem
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zainteresowaķ siď inwestor kapitaķu wysokiego ryzyka. Nie kaŮdy projekt zbierze miliony dolarów, tak jak w powyŮszych przykķadach, ale crowdfunding
ma naprawdď sporo zalet:
 Proces zbierania pieniďdzy nie jest tak uciûŮliwy jak pozyskiwanie

kapitaķu wysokiego ryzyka, które czďsto ma postaý pracy na peķny etat
przez póķ roku. Nie trzeba pisaý biznesplanu ani przechodziý róŮnych
uciûŮliwych procedur.
 W firmie nie dochodzi do rozwodnienia kapitaķu. Ludzie pķacû za

produkt przed jego zakupem albo wpķacajû pieniûdze na prace nad jego
rozwojem — nie inwestujû w firmď, a wiďc nie nabywajû Ůadnych praw
do udziaķów w niej. To ma ogromny plus: nie musisz skķadaý raportów
inwestorom (choý to nie zwalnia Ciď z moralnego obowiûzku,
aby zrealizowaý projekt).
 Crowdfunding to dobry sprawdzian funkcjonalnoŎci produktu.

Inwestorzy kapitaķu wysokiego ryzyka nie majû pojďcia, co bďdzie
siď sprzedawaý, a co nie, ale gdy ludzie wspólnie finansujû projekt
na zasadzie crowdfundingu, przeznaczajû na niego wķasne dolary,
a nie pieniûdze funduszu, którym zarzûdzajû.
Oto kilka dodatkowych wskazówek, jak odnieŎý sukces w crowdfundingu
(wiďcej podpowiedzi znajdziesz w poradniku Kickstartera Creator Handbook,
a takŮe w czďŎci „further reading” tego poradnika oraz na Indiegogo):
 NAGRAJ FILM. Zachwycajûce, intrygujûce i pobudzajûce do dziaķania

nagranie trwajûce maksymalnie dwie minuty to najwaŮniejszy element
Twojego projektu. Postaraj siď, Ůeby film byķ naprawdď genialny, poniewaŮ
to od niego zaleŮy powodzenie projektu.
 OPOWIEDZ OSOBISTú HISTORIĎ. Film, e-maile i wpisy na portalach

spoķecznoŎciowych powinny opowiadaý jakûŎ historiď. Najlepsza historia
to taka, która ma osobisty charakter. Opowiedz o swojej niezaspokojonej
potrzebie, która sprawiķa, Ůe postanowiķeŎ rozpoczûý ten projekt
(na przykķad o chďci znalezienia lepszego sposobu na naprawienie
dziury w oponie rowerowej — zobacz projekt patchnride na Indiegogo).
 KORZYSTAJ Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ I BúDū OBECNY

W MEDIACH SPOĶECZNOōCIOWYCH. JeŮeli nie jesteŎ Ariannû
Huffington i nie masz szans na wystûpienie w programie The Ellen DeGeneres
Show, musisz prowadziý kampaniď marketingu partyzanckiego, aby Twój
projekt odniósķ sukces. To oznacza wykorzystanie bazy adresów e-mail
i mediów spoķecznoŎciowych, aby poinformowaý Ŏwiat o swoim
przedsiďwziďciu.
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 ROZDAWAJ ATRAKCYJNE NAGRODY. Drugim w kolejnoŎci

najwaŮniejszym czynnikiem, który ma wpķyw na powodzenie Twojego
projektu, sû nagrody, pamiûtki albo zachďty („kickers”), jakie zaoferujesz
osobom wspierajûcym Twoje przedsiďwziďcie. Najbardziej oczywiste
opcje to zniŮki, podziďkowania, egzemplarze z autografem oraz fizyczne
upominki takie jak torby na akcesoria i T-shirty. MoŮesz nawet zrobiý
krok dalej i zaoferowaý osobiste dostarczenie albo zainstalowanie
swojego produktu. Jeszcze raz przypominam, Ůe prosisz ludzi, Ůeby
zapķacili Ci za coŎ, co nie istnieje, dlatego musisz jakoŎ wynagrodziý
im to ryzyko.
 PRZEDSTAW SWÓJ BUDŭET. Skutecznym sposobem na przekonanie

ludzi, Ůeby wspomogli finansowo projekt, jest przedstawienie im budŮetu,
który bďdzie informowaķ o tym, jak zamierzasz wydaý ich pieniûdze.
Dziďki temu zyskajû wiďkszû pewnoŎý, Ůe faktycznie realizujesz projekt
i planujesz doprowadziý go do koĹca.

Anioĩy biznesu
Drugim Ŭródķem kapitaķu zewnďtrznego sû anioķy biznesu, czyli tysiûce bogatych osób, które chcû zainwestowaý swoje pieniûdze w startupy. Podczas gdy
inwestorzy kapitaķu wysokiego ryzyka chcû zarobiý pieniûdze i byý moŮe spķaciý dķug wobec spoķeczeĹstwa, anioķy biznesu zazwyczaj chcû spķaciý dķug
wobec spoķeczeĹstwa, a czasem przy okazji zarobiý trochď pieniďdzy.
Anioķy biznesu odpķacajû siď spoķeczeĹstwu na dwa sposoby: pomagajû
mķodym (mķodszym) ludziom rozpoczûý wķasnû dziaķalnoŎý albo przyczyniajû
siď do tego, Ůe wartoŎciowe produkty mogû wejŎý na rynek. Oto kilka wskazówek, jak zdobyý kapitaķ od anioķów biznesu:
 NIE LEKCEWAŭ ICH. Byý moŮe zyski interesujû ich mniej niŮ

profesjonalnych inwestorów, ale to wcale nie oznacza, Ůe sû frajerami.
Traktuj ich z takim samym profesjonalizmem, jakbyŎ miaķ do czynienia
z doŎwiadczonym inwestorem kapitaķu wysokiego ryzyka.
 POZWÓL IM CIESZYü SIĎ TWOIMI RADOōCIAMI. Jednû

z pobocznych motywacji anioķów biznesu jest szansa na powrót do
mķodoŎci albo przypomnienie sobie, jak oni sami kiedyŎ zaczynali.
Nawet jeŎli nie mogû albo nie chcû rozpoczûý nowej dziaķalnoŎci,
z radoŎciû bďdû siď przyglûdaý, jak Ty to robisz — moŮesz to nazwaý
„pķaceniem za podglûdanie”.
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 ZAPREZENTUJ SIĎ DRUGIEJ POĶOWIE INWESTORA Z JAK

NAJLEPSZEJ STRONY. W przypadku anioķa biznesu „komitetem
inwestycyjnym” jest jego towarzysz Ůycia (wspóķmaķŮonek), a nie grupa
wspólników, partnerów czy ekspertów. Dlatego tak waŮne jest, ŮebyŎ
zaprezentowaķ swojû firmď w sposób zrozumiaķy dla przeciďtnego
czķowieka. Aby siď upewniý, czy rzeczywiŎcie tak jest, zapytaj swojego
partnera Ůyciowego, czy zainwestowaķby w Twoje przedsiďwziďcie.
 BúDū MIĶú OSOBú. Profesjonalny inwestor moŮe zainwestowaý

nawet w durnia, poniewaŮ biznes to biznes, natomiast anioķy biznesu
czďsto traktujû swoich podopiecznych jak rodzice: „To dobry dzieciak.
Chcď mu pomóc rozkrďciý tď firmď”. Dlatego bûdŬ sympatyczny,
grzeczny i naturalny.
 ZAANGAŭUJ LUDZI, KTÓRYCH ZNAJú ALBO O KTÓRYCH

SĶYSZELI. Anioķy biznesu czďsto bardziej skupiajû siď na utrzymywaniu
kontaktów towarzyskich niŮ na osiûganiu zysków. Dlatego jeŎli jesteŎ
w stanie przyciûgnûý jednego czķonka klubu, zazwyczaj masz duŮe szanse
na to, Ůe Twój pomysķ zainteresuje równieŮ jego znajomych. Dla anioķa
biznesu najlepszym wskaŬnikiem jakoŎci jest to, Ůe inny anioķ biznesu
zainwestowaķ w dany projekt.

Kilka sĩów o inwestorach kapitaĩu
wysokiego ryzyka
Prawda jest taka, ũe kwota, jakö gromadzö startupy w rundzie zalöũkowej i serii A,
jest odwrotnie proporcjonalna do ich sukcesów.
— Fred Wilson

Musisz wiedzieý, w co siď pakujesz: pozyskiwanie pieniďdzy od inwestorów
kapitaķu wysokiego ryzyka to trudny i mozolny proces, nawet wtedy, gdy wszystko idzie po Twojej myŎli. Pozwól, Ůe opowiem Ci mojû ulubionû i najbardziej
obrazowû historiď na temat inwestorów kapitaķu wysokiego ryzyka.
„Prosză pani, zabraīa pani kluczyki ze sobï.
Nie mogliłmy przestawiñ samochodu”.
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Inwestorka kapitaķu wysokiego ryzyka zaprosiķa ojca na kolacjď do eleganckiej
restauracji, w której goŎcie mogû parkowaý bezpoŎrednio przed wejŎciem,
a pracownicy odprowadzajû ich samochody na parking. Po drodze ojciec
zbesztaķ jû za to, Ůe wydaķa duŮo pieniďdzy na luksusowe BMW. Kobieta zaparkowaķa przed wejŎciem do restauracji i oboje weszli do Ŏrodka.
Kilka godzin póŬniej wyszli z restauracji i zobaczyli, Ůe samochód wciûŮ stoi
przed wejŎciem. Kobieta z satysfakcjû powiedziaķa do ojca: „Widzisz? Dlatego
jeŮdŮď BMW. Restauracje trzymajû ķadne samochody przed wejŎciem. Teraz
nie musimy czekaý, aŮ ktoŎ nam go przyprowadzi”.
W tym momencie podszedķ do niej zirytowany pracownik restauracji i powiedziaķ: „Proszď pani, zabraķa pani kluczyki ze sobû. Nie mogliŎmy przestawiý
samochodu”.
Inwestorzy kapitaķu wysokiego ryzyka mogû pomóc w szybkim rozpoczďciu
sprzedaŮy i nawiûzaniu kontaktów z odpowiednimi ludŬmi. Znajdû Ci kolejnych inwestorów. Mogû przestrzec Ciď przed popeķnieniem pewnych bķďdów. Pomogû Ci w procesie rekrutacyjnym. Mogû sprawiý, Ůe Ŏwiat zacznie
traktowaý Ciď bardziej powaŮnie, ale…
 Nie zawsze posiadajû wiďkszû wiedzď niŮ Ty w zakresie inŮynierii,

marketingu, sprzedaŮy, produkcji, ksiďgowoŎci czy dziaķalnoŎci
operacyjnej. Nic dziwnego, Ůe nie zdawaķeŎ sobie z tego sprawy
— przecieŮ ci ludzie obracajû setkami milionów dolarów.
 Pozyskanie znanego i cenionego inwestora nie gwarantuje Ci sukcesu.

Takie firmy finansujû wiele przedsiďwziďý, zakķadajûc, Ůe wiďkszoŎý
z nich nie wypali. Gdyby inwestorzy kapitaķu wysokiego ryzyka byli
piķkarzami, Ůaden z nich nie zostaķby profesjonalnym zawodnikiem,
bo tak rzadko trafiajû do bramki.
 Bez wzglďdu na to, co Ci mówiû, ich lojalnoŎý jest ograniczona i koĹczy

siď mniej wiďcej rok po tym, jak przestaniesz dotrzymywaý swoich obietnic.
Oni nie sû Twoimi przyjacióķmi, a ich gķównym celem jest zarabianie
pieniďdzy. To nie sû Ŭli ludzie — po prostu dla nich Twoja firma to
tylko biznes.
Teraz, gdy omówiķem juŮ trzy gķówne rodzaje finansowania, chciaķbym przedstawiý tabelď, która pomoŮe Ci porównaý te opcje. W dalszej czďŎci tego
rozdziaķu opowiem o tym, jak zdobyý pieniûdze od anioķów biznesu i inwestorów kapitaķu wysokiego ryzyka.
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Crowdfunding

Anioī biznesu

Inwestor kapitaīu
wysokiego ryzyka

Wysokołñ
finansowania

25 000 – 100 000
dolarów

250 000 – 500 000
dolarów

1 000 000
– 5 000 000 dolarów

Okres finansowania

90 dni

180 dni

270 dni

Rozwodnienie
kapitaīu na rundă

Nie dotyczy
— to sprzedaŮ,
a nie inwestycja

20%

25 – 35%

WīoŢony wysiīek

Umiarkowany

Umiarkowany

DuŮy

Rodzaj produktu
lub usīugi

GadŮety
skierowane do
konsumentów,
ksiûŮki i inne
projekty zwiûzane
z dziaķalnoŎciû
artystycznû
i rzemieŎlniczû

Oprogramowanie
i usķugi internetowe

Sprzďt
komputerowy,
oprogramowanie,
biotechnologia
i usķugi internetowe

Analiza
przedinwestycyjna
(tzw. due diligence)

Minimalna

Umiarkowana

Dogķďbna

Ingerencja

Minimalna

Umiarkowana

Czďsta

Dołwiadczenie

Zabawne

ZnoŎne

ŭaķosne

ZnajdŞ kogoŀ, kto Ciā wprowadzi
DziĊkujĊ za przesĲanie mi egzemplarza PaĴskiej ksiöũki. Nie zmarnujĊ czasu, czytajöc jö.
— Moses Hadas

W branŮy wydawniczej, filmowej, muzycznej oraz inwestycyjnej najbardziej
optymistyczny scenariusz wyglûda nastďpujûco: Przedstawiasz powieŎý, scenariusz, piosenkď albo biznesplan. Mimo mnóstwa innych kandydatów Twój
pomysķ jest tak wspaniaķy, Ůe ktoŎ bķaga Ciď o spotkanie. Po pierwszej rozmowie podpisujecie kontrakt, wspólnie tworzycie przeķomowy produkt, a przez
resztď Ůycia pomagacie biednym ludziom.
ōnij dalej.
Bóg mi Ŏwiadkiem, Ůe historia, którû teraz opowiem, jest prawdziwa. OtóŮ
pewien poczûtkujûcy przedsiďbiorca zrezygnowaķ z prób pozyskania pieniďdzy od jednej z najwiďkszych firm operujûcych kapitaķem wysokiego ryzyka,
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poniewaŮ wyczuķ, Ůe nie jest ona zainteresowana jego startupem. Zapytaķem
jednego z wķaŎcicieli tej firmy, dlaczego nie jest zainteresowany tû inwestycjû, a on wyjaŎniķ, Ůe jego wspólnik dowiedziaķ siď, iŮ pewna firma w Europie
robi dokķadnie to samo. Powiedziaķ, Ůe firma ta podobno zdobyķa „100 procent udziaķu na rynku europejskim i wkrótce zamierza podbiý rynek amerykaĹski”. Inwestorzy uznali, Ůe za póŬno juŮ jest na to, Ůeby rozpoczynaý
takû samû dziaķalnoŎý.
Zapytaķem jego wspólnika, co to za startup. Nie wiedziaķ — jakiŎ znajomy
mu o nim powiedziaķ. Skontaktowaķem siď z tym znajomym. On równieŮ
nie znaķ nazwy tego startupa. Okazaķo siď, Ůe jeszcze inny znajomy opowiedziaķ mu o startupie i o tym, Ůe opanowaķ on 98 procent maķego, niszowego
rynku w Europie Wschodniej.
„Chodzi o to, Ţeby przechyliñ szală na Twojï stronă”.

Podsumujmy zatem: jeden facet powiedziaķ znajomemu, który powiedziaķ
swojemu znajomemu, który powiedziaķ swojemu wspólnikowi, Ůe nie ma
sensu finansowaý tej firmy. Ta historia to dowód na to, Ůe jeŎli chcesz, Ůeby
osoba podejmujûca decyzjď uwaŮnie przyjrzaķa siď Twojemu startupowi, potrzebujesz wprowadzenia przez wiarygodnû trzeciû stronď. Nie chodzi o to,
Ůeby wszyscy mieli równe szanse w procesie podejmowania decyzji, lecz o to,
Ůeby przechyliý szalď na Twojû stronď poprzez dotarcie do Ŭródeķ, które cieszû
siď szacunkiem inwestora kapitaķu wysokiego ryzyka, takich jak:
 AKTUALNI INWESTORZY. Jednû z najwiďkszych przysķug, jakie

moŮe Ci wyŎwiadczyý Twój obecny inwestor, jest pomoc w znalezieniu
kolejnych inwestorów. Takie sû reguķy tej gry, wiďc nie bój siď prosiý
o pomoc. WiďkszoŎý inwestorów przynajmniej wysķucha rekomendacji
ludzi, którzy juŮ wķoŮyli pieniûdze w danû firmď.
 PRAWNICY I KSIĎGOWI. Wybierajûc prawnika albo ksiďgowego,

zwracaj uwagď zarówno na ich kompetencje, jak i na ich znajomoŎci.
Zapytaj, czy zgodzû siď przedstawiý Ciď innym Ŭródķom kapitaķu. Wiele
firm ma szerokie znajomoŎci, dlatego znajdŬ takû, która zapewni Ci
odpowiednie finansowanie, a jednoczeŎnie przedstawi Ciď inwestorom.
 INNI PRZEDSIĎBIORCY. Telefon albo e-mail od przedsiďbiorcy do

inwestora ma ogromnû moc: „To Ŏwietny startup. PowinieneŎ z nimi
porozmawiaý”. WejdŬ na stronď inwestora i dowiedz siď, w jakich firmach
ulokowaķ pieniûdze — byý moŮe znasz kogoŎ, kto w nich pracuje.
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JeŮeli nie, to spróbuj nawiûzaý takû znajomoŎý. Zazwyczaj ķatwiej jest
dotrzeý do dyrektorów takich firm niŮ do samego inwestora. A jeŎli
chcesz zaķoŮyý organizacjď non profit, poszukaj organizacji, które
zostaķy sfinansowane przez interesujûce Ciď fundacje.
 PROFESOROWIE. Inwestorzy zawsze uwaŮnie sķuchajû opinii

profesorów. W Dolinie Krzemowej telefon albo e-mail od profesora
inŮynierii na Uniwersytecie Stanforda przyciûgnie uwagď wiďkszoŎci
inwestorów w okolicy. Mam nadziejď, Ůe miaķeŎ dobre wyniki w szkole!
Co masz zrobiý, jeŎli nie znasz takich ludzi? ōwiat jest okrutny. Pozyskiwanie
kapitaķu to wyŎcig, w którym nie wszyscy majû równe szanse, dlatego postaraj
siď nawiûzaý odpowiednie znajomoŎci. Byý moŮe pomocny bďdzie krótki
kurs nawiûzywania kontaktów, który zamieŎciķem na koĹcu rozdziaķu 8., zatytuķowanego „Sztuka promowania marki, czyli ewangelizacja”.

Poznaj swojí publicznoŀï
JeŎli zaleŮy Ci, aby Twoje spotkanie z potencjalnymi inwestorami przebiegķo pomyŎlnie, musisz najpierw dobrze ich poznaý. Po pierwsze, dowiedz
siď, co jest dla nich waŮne. MoŮesz zdobyý te informacje od osoby, która zaprosiķa Ciď na spotkanie, zadajûc jej nastďpujûce pytania:
 Jakie sû trzy najwaŮniejsze rzeczy, których chciaķby pan siď dowiedzieý

o naszej firmie?
 Co siď panu w nas spodobaķo i sprawiķo, Ůe zechciaķ pan siď z nami

spotkaý?
 Czy istniejû jakieŎ szczególne kwestie, pytania i niejasnoŎci, na które

powinienem siď przygotowaý przed naszym spotkaniem?
Po drugie, wejdŬ na stronď firmy inwestujûcej kapitaķ wysokiego ryzyka, skorzystaj z wyszukiwarki Google, przeczytaj raporty i porozmawiaj z osobami
z branŮy, aby zebraý wiďcej informacji. Oto obszary, które powinieneŎ zbadaý:
 HISTORIA FIRMY. Jak powstaķa? Kto jû zaķoŮyķ? Jakie sû jej najbardziej

udane inwestycje?
 KADRA ZARZúDZAJúCA. Kto tam pracuje? W jakich firmach

wczeŎniej pracowaķy te osoby? Jakie szkoķy ukoĹczyķy?
 AKTUALNY PORTFEL. Jakie firmy ma obecnie w swoim portfelu?

Jakie sû jej najwiďksze sukcesy? Czy widzisz tu jakiŎ konflikt albo
synergiď z Twoim startupem?
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LinkedIn jest doskonaķym miejscem, w którym moŮna znaleŬý wiele cennych informacji i przygotowaý siď do spotkania. Oto, jak go uŮywaý:
 Dowiedz siď, w co zainwestowaķa firma, zaglûdajûc do dziaķu „portfel”

na jej stronie.
 Wpisz nazwy tych firm na LinkedInie i poszukaj w swojej sieci kontaktów

osób, które pracowaķy w którymŎ z tych startupów.
 Dotrzyj do tych osób.

I po trzecie, przeprowadŬ ze swoim zespoķem burzď mózgów — spróbujcie
znaleŬý wszelkie powiûzania i haczyki, dziďki którym Twoja prezentacja zrobi
wraŮenie na sķuchaczach i odniesie lepszy skutek. Masz do wyboru wiele moŮliwoŎci, ale pamiďtaj, Ůe stojûc przed publicznoŎciû, nie bďdziesz mieý czasu,
Ůeby siď nad nimi zastanowiý. Dlatego warto zrobiý to wczeŎniej, gdy nie
znajdujesz siď pod duŮû presjû.
Anioķy biznesu mogû nie mieý swoich stron internetowych, ale w Google’u
i LinkedInie znajdziesz mnóstwo informacji o nich. Istnieje równieŮ lista
AngelList, która stanowi swoisty rynek kapitaķu anioķów biznesu. MoŮesz tam
poszukaý anioķy i firmy wedķug nazwy. Jest to wspaniaķe Ŭródķo informacji
o anioķach biznesu.

PokaŠ przyczepnoŀï
Ogólnie rzecz biorûc, inwestorzy kapitaķu wysokiego ryzyka szukajû sprawdzonych zespoķów, sprawdzonych technologii i sprawdzonych rynków. Jest
jednak jeszcze jeden czynnik, który przecina wszystkie hiperbole: rzeczywista
sprzedaŮ (w Dolinie Krzemowej nazywamy to „przyczepnoŎciû”, tworzûc
analogiď do opony, która trzyma siď drogi, dziďki czemu pojazd porusza siď
do przodu).
„Wielu przedsiăbiorców sïdzi, Ţe mówienie:
»Naprawdă wierză w mój pomysī« jest formï przyczepnołci.
JeŢeli myłlï, Ţe to prawda, sï w wielkim bīădzie”.

PrzyczepnoŎý ma najwiďksze znaczenie, poniewaŮ Ŏwiadczy o tym, Ůe ludzie sû
skķonni otworzyý swoje portfele, wyjûý pieniûdze i wķoŮyý je do Twojej kieszeni.
JeŮeli uda Ci siď jû osiûgnûý, Twój zespóķ, Twoja technologia i Twój rynek bďdû
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miaķy mniejsze znaczenie. Nie znam Ůadnego inwestora kapitaķu wysokiego
ryzyka, który wolaķby straciý pieniûdze na sprawdzonych zespoķach i technologiach niŮ zarobiý na niesprawdzonych.
To dlatego udane projekty crowdfundingowe majû tak duŮû moc. Mogû nie
tylko wyeliminowaý lub opóŬniý koniecznoŎý zdobywania funduszy, ale
równieŮ stanowiû dowód na to, Ůe Twój produkt jest funkcjonalny, pomagajûc
w ten sposób przyciûgnûý inwestorów.
PrzyczepnoŎý przybiera róŮne formy w róŮnych branŮach. W przypadku firm,
które oferujû produkty lub usķugi, jej definicja jest prosta:
 liczba rejestracji,
 liczba pobraĹ,
 liczba pķacûcych klientów,
 dochody,
 ruch na stronie.

Organizacje non profit majû inne parametry:
 Szkoķy: liczba przyjďtych uczniów i ich oceny.
 KoŎcioķy: liczba wiernych uczestniczûcych w naboŮeĹstwach.
 Muzea: liczba odwiedzajûcych.
 Organizacje wolontariackie: datki i liczba godzin przepracowanych

przez wolontariuszy.
W tym momencie nasuwa siď logiczne pytanie: „Jak mogď udowodniý, Ůe
mam przyczepnoŎý, skoro nie mam pieniďdzy na ukoĹczenie mojego produktu?”. Sû dwie odpowiedzi. Po pierwsze nikt nie powiedziaķ, Ůe bďdzie ķatwo. Przeczytaj rozdziaķ 4., „Sztuka wewnďtrznego finansowania”, i zrób to, co
do Ciebie naleŮy. Po drugie istnieje coŎ takiego jak hierarchia przyczepnoŎci
(z caķym szacunkiem dla hierarchii potrzeb Maslowa):
1. rzeczywista sprzedaŮ (albo, w przypadku firm nieoferujûcych produktów,
parametry omówione wyŮej);
2. próbna eksploatacja i oŎrodki pilotaŮowe;
3. zgoda na próbnû eksploatacjď, oŎrodki pilotaŮowe albo uŮywanie
produktu przed wprowadzeniem go na rynek;
4. nawiûzanie kontaktu w celu przeprowadzenia próbnej eksploatacji.

Kup książkę

Poleć książkę

Sztuka pozyskiwania kapitaĲu

121

Im wyŮej znajdujesz siď w tej hierarchii, tym lepiej. JeŮeli jednak nie potrafisz
znaleŬý nawet kogoŎ, kto zgodziķby siď na przeprowadzenie próbnej eksploatacji, trudno bďdzie Ci zdobyý jakiekolwiek pieniûdze. Wielu przedsiďbiorców
sûdzi, Ůe mówienie: „Naprawdď wierzď w mój pomysķ” jest formû przyczepnoŎci.
JeŮeli myŎlû, Ůe to prawda, sû w wielkim bķďdzie.

Katalizuj fantazje
Prezentacja kaŮdego — dosķownie kaŮdego — przedsiďbiorcy na spotkaniu
z inwestorem zawiera slajdy stanowiûce „dowód” wielkoŎci jego rynku. Na
slajdach tych zazwyczaj znajdujû siď cytaty znanych firm konsultingowych,
które jednoznacznie stwierdzajû, Ůe rynek oprogramowania dla domów publicznych bďdzie wart 50 miliardów dolarów w ciûgu najbliŮszych czterech lat.
Zabawne jest to, Ůe wszyscy przedsiďbiorcy twierdzû, iŮ ich rynek bďdzie wart
co najmniej 50 miliardów dolarów. Jednak Ůadna osoba obecna na sali, nawet
sam przedsiďbiorca, nie wierzy w te prognozy i nie traktuje zaprezentowanych
liczb powaŮnie. Lepszû metodû jest katalizowanie fantazji. Chodzi o to, aby
zaoferowaý produkt, który bďdzie tak niezbďdny, Ůe Twoi sķuchacze sami
dojdû do odpowiednich wniosków.
Ta metoda nie jest skuteczna we wszystkich przypadkach, poniewaŮ niektóre rynki nie sû po prostu atrakcyjne, ale gdy juŮ zadziaķa, efekt bďdzie poraŮajûcy. Oto przykķad zastosowania tej metody w praktyce. ZaķóŮmy, Ůe Twoja
strona WWW umoŮliwia uŮytkownikom tworzenie grafiki bez koniecznoŎci
kupowania lub poŮyczania oprogramowania. Nie muszû oni równieŮ uczyý
siď, jak uŮywaý skomplikowanego produktu.
Twoja idea mogķaby wyglûdaý nastďpujûco:
 Prawie kaŮda strona WWW, blog, konto na portalu spoķecznoŎciowym,

ksiûŮka, eBay, Etsy lub prezentacja potrzebujû grafiki, Ůeby przyciûgnûý
uwagď.
 Jednak wiďkszoŎý ludzi nie jest grafikami ani artystami, nie chcû

teŮ traciý czasu i pieniďdzy na to, Ůeby nauczyý siď tej umiejďtnoŎci.
 Dlatego darmowa i prosta usķuga, która pozwala na uzyskanie szybkich

i piďknych rezultatów, z pewnoŎciû przyciûgnie wielu uŮytkowników.
 Ķatwo jest spieniďŮyý to zainteresowanie, sprzedajûc uŮytkownikom

elementy grafiki, zdjďcia agencji fotograficznych i opcje premium.
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Ta metoda przynosi duŮo lepsze rezultaty niŮ cytowanie badaĹ, wedķug których rynek programów graficznych ma wartoŎý 50 miliardów dolarów, poniewaŮ inwestorzy sami mogû dojŎý do wniosku, Ůe Twoja firma moŮe zdemokratyzowaý branŮď graficznû i rozrosnûý siď do duŮych rozmiarów.

DostrzeŠ wroga albo go stwórz
Wielu przedsiďbiorców sûdzi, Ůe inwestorzy chcû, Ůeby ich firma nie miaķa konkurencji. Niestety, gdy przedsiďbiorca formuķuje takie stwierdzenie, bardziej doŎwiadczeni inwestorzy dochodzû do jednego z nastďpujûcych wniosków:
 Nie ma konkurencji, poniewaŮ nie ma rynku. Gdyby taki rynek istniaķ,

inni równieŮ chcieliby go zdobyý.
 ZaķoŮyciele sû tak bezmyŎlni, Ůe nie sprawdzili nawet w Google’u,

Ůe dziesiďý innych startupów robi to samo.
To jasne, Ůe startup, który ma obsķugiwaý nieistniejûcy rynek albo ma bezmyŎlnych zaķoŮycieli, nie ma co liczyý na zainteresowanie inwestorów. Dlatego warto mieý umiarkowanû konkurencjď. Wpķywa ona pozytywnie na wiarygodnoŎý rynku i Ŏwiadczy o tym, Ůe jesteŎ dobrze przygotowany.
Twoim zadaniem jest udowodniý, Ůe jesteŎ lepszy od konkurencji, a nie Ůe
ona nie istnieje. W tym celu moŮesz stworzyý tabelď, w której wyjaŎnisz, co
potrafisz zrobiý, a czego nie, w porównaniu z firmami konkurencyjnymi.
Firma

My moŢemy to zrobiñ,
oni nie mogï

My nie moŢemy tego zrobiñ,
oni mogï

My
X
Y
Z

Nikt nie bďdzie siď dziwiķ, dlaczego wypisaķeŎ rzeczy, które Ty moŮesz zrobiý, a Twoja konkurencja nie. Wielu przedsiďbiorców zastanawia siď jednak,
dlaczego powinni podaý rzeczy, których oni nie mogû zarobiý, a konkurencja
tak. Chodzi o to, aby zwiďkszyý wiarygodnoŎý poprzez pokazanie, Ůe posiadasz
cztery cenne umiejďtnoŎci:
 mówisz prawdď;
 potrafisz oceniý konkurencjď;
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 zdajesz sobie sprawď ze sķabych stron swojej firmy;
 umiesz przekazaý swojû wiedzď w sposób zwiďzķy i zrozumiaķy.

Za pomocû tej tabeli moŮesz równieŮ pokazaý, jakie znaczenie ma Twój
produkt dla rynku: w tym celu poķûcz swoje moŮliwoŎci z konkretnymi potrzebami klientów. Lista umiejďtnoŎci, zatytuķowana „co moŮemy zrobiý”,
powinna dowodziý, Ůe istnieje zapotrzebowanie na Twój produkt.
„Gdy ludzie zobaczï, Ţe mogï Ci wierzyñ w kwestii Twoich sīabych
stron, bădï bardziej skīonni, Ţeby Ci uwierzyñ,
kiedy opowiadasz o swoich mocnych stronach”.

Niestety przedsiďbiorcy rzadko biorû te czynniki pod uwagď. Zamiast tego
robiû wszystko, Ůeby pokazaý siď od jak najlepszej strony, czďsto stosujûc
nieistotne ʊ jeŎli nie po prostu gķupie ʊ parametry.
A jeŎli nie masz bezpoŎredniej konkurencji, to poszerzaj zakres swoich poszukiwaĹ, aŮ kogoŎ znajdziesz — w przeciwnym razie nie masz co liczyý na
dofinansowanie. Oto przykķady konkurencji poŎredniej:
 PRZYZWYCZAJENIE SIĎ DO AKTUALNEGO STANU RZECZY.

„Zawsze tak to robiliŎmy”. „Potrzebujemy zgody przeķoŮonego”.
 RYWALIZACJA O CZAS ALBO UWAGĎ. Na przykķad muzeum

konkuruje z innymi muzeami, ale równieŮ z ogrodami zoologicznymi,
grami internetowymi i centrami handlowymi.
 GOOGLE, APPLE I AMAZON. Na pewnym poziomie te firmy

konkurujû z kaŮdym.
BûdŬ odwaŮny. Otwarcie mów o swoich mocnych i sķabych stronach. Gdy ludzie
zobaczû, Ůe mogû Ci wierzyý w kwestii Twoich sķabych stron, bďdû bardziej
skķonni, Ůeby Ci uwierzyý, kiedy opowiadasz o swoich mocnych stronach.

Nie daj siā zwieŀï podchwytliwym pytaniom
JeŎli bďdziesz mieý szczďŎcie, napotkasz na swojej drodze inwestorów, którzy
bďdû Ci zadawaý podchwytliwe pytania. Napisaķem „szczďŎcie”, poniewaŮ
takie pytania Ŏwiadczû o tym, Ůe dany inwestor jest zainteresowany Twojû
propozycjû i ma spore doŎwiadczenie. Dla Ciebie to jest okazja, Ůeby pokazaý, Ůe masz odpowiednie przygotowanie. Oto typowe podchwytliwe pytania
i wķaŎciwe odpowiedzi na nie:
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Podchwytliwe
pytanie inwestora

Co chcesz powiedzieñ

Co powinieneł powiedzieñ

„Dlaczego pan sûdzi,
Ůe ma pan odpowiednie
kwalifikacje do
prowadzenia tego
startupu?”.

„A dlaczego pan sûdzi, Ůe ma
pan odpowiednie kwalifikacje
do zarzûdzania kapitaķem
wysokiego ryzyka?”.

„Dotychczas dobrze mi szķo;
doszedķem aŮ tak daleko.
JeŮeli jednak kiedykolwiek
zajdzie taka koniecznoŎý,
jestem gotowy usunûý siď
na bok”.

„Co w panu widzieli paĹscy
ograniczeni wspólnicy?”.

„Moim gķównym celem jest
wprowadzenie naszego
produktu na rynek. Zrobiď
wszystko, co bďdzie
konieczne, Ůeby to osiûgnûý
— wķûcznie z usuniďciem siď
na bok, jeŮeli zajdzie taka
potrzeba. Oto kilka kamieni
milowych, po których
osiûgniďciu moŮemy zastanowiý
siď nad takû zmianû…”.

„Zamierzam poŎwiďcaý tej
firmie osiemdziesiût godzin
tygodniowo, Ůeby odniosķa
sukces, a pan mnie pyta,
czy dla mnie jest waŮne,
jakû jej czďŎý posiadam?”.

„Nie jest. Zdajď sobie sprawď
z tego, Ůe aby firma odniosķa
sukces, musimy mieý
wspaniaķych pracowników
i wspaniaķych inwestorów.
KaŮdy musi wnieŎý w niû
swój wkķad. Zamierzam
skoncentrowaý siď na tym,
Ůeby powiďkszyý to ciasto,
a nie na tym, Ůeby zachowaý
najwiďkszû czďŎý dla siebie”.

„Pierwsza oferta publiczna,
która bďdzie miaķa rekordowû
wycenď na gieķdzie”.

„Wiemy, Ůe czeka nas duŮo
pracy, zanim w ogóle bďdziemy
mogli marzyý o pķynnoŎci
finansowej. Zrobimy wszystko,
Ůeby nasza firma staķa siď
duŮym, niezaleŮnym
podmiotem odnoszûcym
spore sukcesy. Na razie
ciďŮko pracujemy i robimy
wszystko, co w naszej mocy,
Ůeby to osiûgnûý. Naszym
wymarzonym celem jest
pierwsza oferta publiczna
— a takŮe przejďcie
przez jednû z nastďpujûcych
piďciu firm…”.

„Czy widzi pan siebie
w roli wieloletniego
prezesa tego startupu?”.

„Czy posiadanie pakietu
wiďkszoŎciowego
w firmie jest dla pana
bardzo waŮne?”.

„Jaka jest paĹskim
zdaniem najlepsza droga
do osiûgniďcia pķynnoŎci
finansowej przez paĹski
startup?”.
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Zĩap jednego kota do worka
Istniejû dziesiûtki sposobów na porzucenie kochanka i jeszcze wiďcej na odmówienie udzielenia wsparcia finansowego przez inwestora. Niestety inwestorzy nie lubiû wprost i jednoznacznie informowaý o odrzuceniu danej propozycji; preferujû oni technikď, którû moŮna okreŎliý sķowami „okaŮ duŮe
zainteresowanie, a potem graj na zwķokď”.
Oto najbardziej popularne odpowiedzi (w szerokim tego sķowa znaczeniu),
które moŮesz usķyszeý:
 „PaĹska firma jest na zbyt wczesnym etapie rozwoju. Zainwestujemy,

jeŎli pokaŮe nam Pan, Ůe to ma szansď siď rozkrďciýn.
 „PaĹska firma jest na zbyt póŬnym etapie rozwoju. Szkoda, Ůe nie

przyszedķ pan do nas wczeŎniej”.
 „JeŮeli znajdzie pan gķównego inwestora, chďtnie doķûczymy do

konsorcjum”.
 „Nie mamy doŎwiadczenia w tym sektorze”.
 „Mamy konflikt interesów z jednû z naszych obecnych firm”. (Zaufaj mi,

gdyby sûdzili, Ůe mogû zarobiý pieniûdze na Twojej firmie, zrobiliby
wszystko, Ůeby ten konflikt rozwiûzaý).
 „Podoba mi siď paĹski pomysķ, ale moi wspólnicy podeszli do niego

sceptycznie”.
 „Musi pan nam udowodniý, Ůe paĹska technologia zyska na znaczeniu”.

W wiďkszoŎci przypadków inwestorzy tak naprawdď chcû powiedzieý: prďdzej
piekķo zamarznie. Zdarzajû siď jednak przypadki, gdy inwestorzy rzeczywiŎcie
sû zainteresowani projektem, ale nie sû jeszcze gotowi, aby siď zaangaŮowaý.
Od takich osób jesteŎ w stanie uzyskaý kapitaķ, ale bďdzie to równie trudne
jak zagonienie kotów do jednego stada.
JeŎli chcesz to osiûgnûý, pamiďtaj, Ůe lepiej jest zķapaý jednego kota do worka
niŮ zagoniý kilka w pobliŮe celu. OczywiŎcie najlepiej, Ůeby ten kot byķ duŮy,
piďkny i znany, ale dobry bďdzie kaŮdy, który nie jest Twoim krewnym. Inwestorzy kapitaķu wysokiego ryzyka (podobnie jak nieszczďŎcia) chodzû parami.
„Podtrzymywanie kontaktu w sytuacji,
gdy nie posiadasz dowodów na to, Ţe dokonaīeł znaczïcych postăpów,
sprawi, iŢ Twój status zmieni siă z »osoby wytrwaīej« na »utrapieĭca«.
A nikt nie inwestuje w utrapieĭców”.
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Zdobycie inwestora nie sprowadza siď do przedstawienia mu obiektywnych,
wymiernych i zachďcajûcych informacji podczas prezentacji, a takŮe w sposób
poŎredni poprzez osoby, które Ciď polecajû. Proces ten ma w duŮym stopniu
charakter emocjonalny, a nie analityczny. Inwestor, który daķ Ci odpowiedŬ
odmownû, nadal obserwuje Twoje ruchy:
 Czy dostarczyķeŎ mu odpowiedzi na pytania, na które nie umiaķeŎ
odpowiedzieý podczas prezentacji?
 Czy dostarczyķeŎ mu dodatkowe informacje, które jeszcze stanowiû kolejne
argumenty przemawiajûce za tym, Ůeby sfinansowaý Twojû firmď?
 Czy zaskoczyķeŎ inwestora, podpisujûc umowď z duŮym klientem
albo osiûgajûc kamieĹ milowy w krótkim czasie?
 Czy udaķo Ci siď uzyskaý wsparcie finansowe od innych znanych
i cenionych inwestorów?
Tutaj wytrwaķoŎý naprawdď siď opķaca. Dostarczaj inwestorowi aktualne, waŮne
informacje w ciûgu kilku tygodni, a nawet miesiďcy od pierwszej prezentacji,
aby zagoniý koty do stada. Jednak podtrzymywanie kontaktu w sytuacji, gdy
nie posiadasz dowodów na to, Ůe dokonaķeŎ znaczûcych postďpów, sprawi, iŮ
Twój status zmieni siď z „osoby wytrwaķej” na „utrapieĹca”. A nikt nie inwestuje w utrapieĹców.

Zatrudnij prawnika specjalizujícego siā
w finansach przedsiābiorstw
Potrzebujesz prawnika, i to nie byle jakiego, tylko takiego, który na co dzieĹ ma
do czynienia z kontraktami dotyczûcymi kapitaķu wysokiego ryzyka i finansowania firm na wczesnym etapie ich rozwoju. To oznacza, Ůe nie moŮesz
po prostu pytaý o radď znajomego czy krewnego, który specjalizuje siď w prawie cywilnym, karnym czy rodzinnym. Nie bûdŬ gķupi: gdybyŎ chorowaķ na
raka mózgu, nie udaķbyŎ siď na konsultacjď do dermatologa, dlaczego wiďc
miaķbyŎ radziý siď prawnika prowadzûcego sprawy rozwodowe w sprawach
zwiûzanych z finansowaniem przedsiďbiorstwa?
Bďdziesz potrzebowaķ porad prawnych w wielu sytuacjach, od szczegóķowej
analizy Twojej firmy po transfer pieniďdzy. Jego pomoc bďdzie szczególnie
waŮna podczas pisania listu inwestycyjnego — dokumentu prawnego, który
okreŎla parametry inwestycji. Nasi znajomi z Wilson Sonsini Goodrich &
Rosati stworzyli wspaniaķy generator listów inwestycyjnych o nazwie WSGR
Term Sheet Generator, aby pomóc przedsiďbiorcom lepiej zrozumieý treŎý
tych dokumentów.
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Generator zawiera 48 stron pytaĹ. JuŮ sama ta liczba Ŏwiadczy o tym, jak zķoŮony jest ten proces. To wķaŎnie dlatego potrzebujesz doŎwiadczonego prawnika. Widziaķem wielu przedsiďbiorców, którzy ryzykowali swojû sytuacjď finansowû i wydawali dziesiûtki tysiďcy dolarów na naprawienie bķďdu, jakim byķo
udanie siď po poradď do znajomego lub krewnego, Ůeby zaoszczďdziý trochď
pieniďdzy.

Buduj równolegĩe ŀwiaty
Linearny charakter tej ksiûŮki moŮe skķoniý Ciď do refleksji, Ůe pozyskiwanie kapitaķu — a takŮe wszystkie inne dziaķania zwiûzane z prowadzeniem
firmy — to proces, który skķada siď z kolejnych, zdefiniowanych etapów, takich
jak zebranie pieniďdzy dziďki crowdfundingowi, zbudowanie prototypu, pozyskanie kapitaķu od anioķów biznesu, wejŎcie na rynek, pozyskanie funduszy od
inwestorów kapitaķu wysokiego ryzyka, zwiďkszenie skali dziaķalnoŎci, wejŎcie
na gieķdď i wreszcie zakķadanie winiarni i kupowanie samochodów Tesla.
Tymczasem pozyskiwanie funduszy, podobnie jak caķe prowadzenie firmy,
jest procesem równolegķym. MoŮesz w tym samym czasie prowadziý projekt
crowdfundingowy, spotykaý siď z anioķami biznesu i inwestorami, a takŮe
prosiý o poŮyczkď rodzinď i znajomych. A to jest tylko jeden aspekt Twojej
równolegķej egzystencji, poniewaŮ jednoczeŎnie budujesz prototyp, szukasz
klientów, nawiûzujesz wspóķpracď oraz zatrudniasz i szkolisz pracowników.
Przyzwyczajaj siď do tego. Taki styl Ůycia sobie wybraķeŎ.

Przewiduj przyszĩoŀï
Prawdopodobnie w chwili, gdy czytasz tď ksiûŮkď, zaczûķeŎ juŮ zbieraý fundusze
albo masz za sobû rundď zalûŮkowû. Warto, abyŎ rozumiaķ, jak przebiega proces
przyznawania kolejnych rund kapitaķu.
 RUNDA ZALúŭKOWA = SKWIERCZENIE. To sû pierwsze

pieniûdze z zewnûtrz, jakie pozyskasz. WielkoŎý tej rundy okreŎla siď
na 100 000 – 200 000 dolarów. ūródķem finansowania sû znajomi,
rodzina oraz anioķy biznesu. Na tym etapie sprzedajesz marzenia, fantazje
i zķudzenia — innymi sķowy: chodzi o to, aby zaczďķo skwierczeý.
 SERIA A = STEK. W tej rundzie na scenď wchodzû inwestorzy kapitaķu

wysokiego ryzyka. Przyznajû Ci kwotď w wysokoŎci 1 – 3 milionów
dolarów. Nie moŮesz juŮ polegaý na skwierczeniu, poniewaŮ masz do
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czynienia z naprawdď duŮymi pieniďdzmi. Teraz Twój produkt musi
przynosiý zyski — innymi sķowy: w tej rundzie chodzi o stek, a nie
o skwierczenie. (Metaforď skwierczenia i steku zapoŮyczyķem od Bena
Narasina).
 SERIA B = STERYDY. Stek jest smaczny. Klienci go kupujû i zjadajû.

Teraz firma potrzebuje zastrzyku sterydów, aby osiûgnûý magiczny
puķap 100 milionów zysku rocznie. Musisz wykorzystaý te pieniûdze,
Ůeby zwiďkszyý skalď swojej dziaķalnoŎci. Na szczďŎcie przedsiďbiorcy
nie majû obowiûzku robienia okresowego badania moczu.
 SERIA C = POCHLEBSTWA. JeŮeli udaķo Ci siď dotrzeý do tej rundy,

to prawdopodobnie nie potrzebujesz juŮ pieniďdzy. Ta dodatkowa seria
zostaķa stworzona tylko na wypadek, gdyby upadķ system kapitalistyczny
albo gdyby Google, Apple lub Amazon postanowiķy doķûczyý do Twojej
firmy. Na tym etapie inwestorzy kupujö — a nie Ty sprzedajesz — wiďc starajû
Ci siď podlizaý, Ůeby dostaý kawaķek zwyciďskiego tortu.

Wydawaj pieniídze tak,
jakbyŀ miaĩ juŠ nic wiācej nie dostaï
Moja ostatnia rada dotyczy tego, co powinieneŎ robiý, gdy juŮ zdoķasz zebraý
potrzebne pieniûdze, bez wzglďdu na to, jaka to bďdzie kwota. Wielu przedsiďbiorców dostaje pieniûdze po wielu miesiûcach przymierania gķodem i wtedy
zaczynajû wariowaý: kupujû drogie meble, wynajmujû duŮe powierzchnie biurowe w atrakcyjnych lokalizacjach, fundujû wszystkim jedzenie i przejmujû
najlepszych pracowników duŮych firm.
„Najlepsze podejłcie to zaīoŢyñ,
Ţe juŢ nigdy wiăcej nie dostaniesz pieniădzy”.

Pamiďtaj, Ůe stûpasz po cienkim lodzie, jeŎli pozwalasz, aby w Twojej gķowie
kieķkowaķy takie myŎli:
 Inwestorzy dali nam pieniödze, ũebyŉmy inwestowali, wiĊc róbmy to.
 Jeŉli nakarmimy naszych pracowników, nie pójdö na lunch i wiĊcej czasu spĊdzö w pracy.
 Musimy teraz zbudowaø infrastrukturĊ, która bĊdzie nam potrzebna, gdy firma

rozwinie siĊ tak, jak planujemy.
 Zawsze moũemy zdobyø wiĊcej pieniĊdzy.
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Najlepsze podejŎcie to zaķoŮyý, Ůe juŮ nigdy wiďcej nie dostaniesz pieniďdzy.
Czy tak siď moŮe zdarzyý? OczywiŎcie. Wystarczy, Ůe nie uruchomisz sprzedaŮy w planowanym czasie albo nie zrealizujesz prognoz. MoŮe byý teŮ tak,
Ůe inwestorzy stracû wiarď w Twój zespóķ albo skoĹczû im siď pieniûdze. Musisz
równieŮ wziûý pod uwagď moŮliwoŎý wystûpienia kolejnego kryzysu gospodarczego albo pandemii. Nigdy nie wiadomo…
W dobrych warunkach kaŮdy przedsiďbiorca da sobie radď. Jednak tylko najlepsi przedsiďbiorcy zdoķajû przetrwaý w sytuacji, kiedy wszystko idzie nie
tak. GdybyŎ wiedziaķ, Ůe juŮ nikt nie zainwestuje w Twój startup, jak wydaķbyŎ
pieniûdze, które masz teraz?

Poŀmiejmy siā
Na koniec tego rozdziaķu, Ůeby nieco rozluŬniý atmosferď, opowiem Ci o kilku
najbardziej niezwykķych prezentacjach, jakie miaķem zaszczyt obejrzeý:
 Przeksztaķcenie Izraela w park rozrywki dla pozostaķych krajów Bliskiego

Wschodu.
 Zbudowanie kopuķy geodezyjnej nad Los Angeles. (Zapomniaķem, czy jej

celem miaķo byý utrzymanie obecnego stopnia zanieczyszczenia w Los
Angeles czy zapobieŮenie jeszcze wiďkszemu zanieczyszczeniu tego miasta).
 Zbudowanie sterowca peķniûcego funkcjď powietrznego szpitala.
 Sprzedawanie dziaķek na ksiďŮycu.
 Zbudowanie gigantycznego nadmuchiwanego Ůóķwia, który bďdzie siď

unosiķ nad San Francisco i peķniķ funkcjď hotelu.
 Powiďkszanie piersi za pomocû hipnoterapii.
 Wyprodukowanie niewidzialnego samochodu — autor pomysķu zagroziķ

jednoczeŎnie, Ůe jeŎli Ůadna amerykaĹska firma nie sfinansuje jego
pomysķu, sprzeda go Irakijczykom.
 SprzedaŮ urzûdzenia, które moŮna przypiûý do nosa, Ůeby siď ogrzaý.
 Drukowane kanapki.
 Stworzenie nowej Ŏwiatowej waluty (ta inwestycja miaķa kosztowaý bilion

dolarów).
Jakkolwiek szalone wydajû siď te pomysķy, dwa z nich zostaķy zrealizowane:
drukarki 3D i Bitcoin!
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Uzupeħnienie
Minirozdziaĩ: Dziesiāï najwiākszych kĩamstw
inwestorów kapitaĩu wysokiego ryzyka
Inwestorzy kapitaķu wysokiego ryzyka to proŎci ludzie: albo postanawiajû
w coŎ zainwestowaý i przekonujû samych siebie, Ůe intuicja ich nie zawiedzie
(czyli dokķadnie analizujû sytuacjď startupu, który chcû wspomóc), albo dochodzû do wniosku, Ůe dana inwestycja ich nie interesuje. Sû proŎci, ale nie
lubû mówiý wprost, dlatego jeŎli myŎlisz, Ůe trudno jest uzyskaý jednoznaczne „tak” od inwestora, spróbuj go zmusiý, Ůeby powiedziaķ Ci stanowcze „nie”.
Niestety przedsiďbiorcy to teŮ proŎci ludzie: jeŮeli nie usķyszû stanowczego
„nie”, dochodzû do wniosku, Ůe odpowiedŬ brzmi „tak”. To dlatego tak czďsto dochodzi do nieporozumieĹ miďdzy inwestorami a przedsiďbiorcami.
Przedstawiď Ci zatem dziesiďý najczďstszych kķamstw inwestorów kapitaķu ryzyka. Mam nadziejď, Ůe dziďki temu zrozumienie miďdzy tymi dwiema grupami wzroŎnie.
1. „MoŮemy szybko podjûý decyzjď”. Jasne, firma mogĲaby szybko podjûý
decyzjď — w koĹcu nie ryzykuje wķasnymi pieniďdzmi — ale nigdy tego nie
zrobi, poniewaŮ jej wķaŎciciele nie sû odwaŮnymi, zadziornymi katalizatorami
innowacji, za jakich siď majû. Nie znoszû ryzyka podobnie jak wiďkszoŎý
przedstawicieli sektora finansowego i lubiû iŎý za tķumem.
2. „Wasza firma mi siď spodobaķa, ale moi wspólnicy sû innego zdania”.
Innymi sķowy, po prostu „nie”. Mówiûc te sķowa, sponsor stara siď
przekonaý przedsiďbiorcď, Ůe on jest tym dobrym, mûdrym facetem,
który rozumie sytuacjď; nie moŮna go obwiniaý za to, Ůe inni sû gķupsi.
To tylko wymówka. Nie daj siď zwieŎý, Ůe tyko Twój rozmówca uwierzyķ
w to, co robisz. Gdyby tak byķo, przekonaķby resztď, Ůe warto zainwestowaý
w Twojû firmď.
3. „JeŎli pan przejmie dowodzenie, pójdziemy za panem”. Innymi sķowy,
„nie”. Jak mówi stare powiedzenie, gdyby babcia miaķa wûsy, to by byķa
dziadkiem. Babcia nie ma wûsów, wiďc nie ma o czym mówiý. Inwestor
mówi po prostu: „Nie wierzymy w ten pomysķ, ale jeŎli przekona pan
sekwojď, Ůeby przejďķa dowodzenie, z radoŎciû doķûczymy”. Innymi
sķowy, gdy przedsiďbiorca nie bďdzie potrzebowaķ juŮ pieniďdzy, inwestor
z radoŎciû wesprze go finansowo. Oto, co naprawdď chciaķbyŎ usķyszeý:
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„JeŮeli pan nie przejmie dowodzenia, my to zrobimy”. Tak powiedziaķby
ktoŎ, kto naprawdď wierzy w Twój pomysķ.
4. „Proszď nam pokazaý swojû przyczepnoŎý, a zainwestujemy”. Innymi
sķowy, „nie”. W rzeczywistoŎci inwestor mówi: „Nie wierzď w paĹskû
historiď, ale jeŎli zdoķa pan udowodniý swojû racjď, sprzedajûc swój
produkt i osiûgajûc wysokie zyski, byý moŮe pan mnie przekona.
Nie chcď jednak mówiý »nie«, poniewaŮ gdyby siď okazaķo, Ůe paĹska
firma to nastďpca Google’a, wyszedķbym na kompletnego frajera”.
5. „Chďtnie doķûczymy do innych inwestorów”. ChciwoŎý inwestorów
kapitaķu wysokiego ryzyka jest czymŎ tak oczywistym jak wschód sķoĹca
rano czy Kanadyjczycy grajûcy w hokeja. W tej branŮy to oznacza mniej
wiďcej tyle: „JeŮeli to jest dobra okazja, to chcemy w to wejŎý caķkowicie”.
Natomiast przedsiďbiorca chce usķyszeý: „Chcemy daý panu caķû rundď.
Nie chcemy, Ůeby do tej inwestycji doķûczyli inni”. Wówczas zadaniem
przedsiďbiorcy bďdzie przekonaý ich, Ůe inni inwestorzy mogû sprawiý,
iŮ ciasto, z którego chcû ukroiý jak najwiďkszy kawaķek, uroŎnie, dziďki
czemu bďdzie wiďcej do podziaķu.
6. „Inwestujemy w paĹski zespóķ”. To stwierdzenie jest niekompletne.
To prawda, ze inwestujû w zespóķ, ale przedsiďbiorca interpretuje to tak:
„Nie zwolnimy pana. Dlaczego mielibyŎmy to zrobiý, skoro to wķaŎnie
pan zachďciķ nas do tej inwestycji?”. Tymczasem inwestor chce powiedzieý
coŎ zupeķnie innego: „Bďdziemy inwestowaý w paĹski zespóķ tak dķugo,
jak wszystko bďdzie dobrze szķo. JeŎli jednak sytuacja siď popsuje, zwolnimy
pana, poniewaŮ nikt nie jest nie do zastûpienia”.
7. „Chďtnie poŎwiďcď panu swój czas”. To zdecydowane wyolbrzymienie,
poniewaŮ inwestor juŮ w tej chwili zasiada w dziesiďciu zarzûdach.
Dlatego przedsiďbiorca powinien zaķoŮyý, Ůe inwestor bďdzie mógķ
mu poŎwiďciý od 5 do 10 godzin miesiďcznie —wķûczajûc w to zebrania
zarzûdu. To wszystko. PogódŬ siď z tym. I postaraj siď, Ůeby zebrania
byķy jak najkrótsze!.
8. „Warunki umowy sû proste”. Warunki umowy nigdy nie sû proste.
Potrzebujesz doŎwiadczonego prawnika finansowego (tutaj wujek Janek,
który zajmuje siď sprawami rozwodowymi, nie wystarczy), aby przeprowadziķ
Ciď przez meandry umowy i rozpoznaķ wszystkie puķapki.
9. „MoŮemy otworzyý dla pana drzwi firm, które sû naszymi klientami”.
To zdanie to podwójne kķamstwo. Po pierwsze, inwestor kapitaķu
wysokiego ryzyka nie zawsze moŮe to zrobiý. Firma, która jest ich
klientem, moŮe go nie znosiý, a wtedy ostatnie, czego by chciaķa,
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to zostaý przez niego poleconym. Po drugie, nawet jeŎli inwestor moũe
otworzyý dla Ciebie drzwi, Ty nie moŮesz oczekiwaý, Ůe firma, o której
mówi, powierzy Ci swój MVVVP.
10. „Lubimy inwestowaý na pierwszym etapie”. Inwestorzy kapitaķu
wysokiego ryzyka marzû o tym, Ůeby wķoŮyý 1 milion dolarów w startup,
który ma 2 miliony dolarów, i skoĹczyý jako wķaŎciciel 33 procent
nastďpnego Google’a. Na tym polega inwestowanie na pierwszym etapie.
Skûd wszyscy wiemy, Ůe Google przyniósķ wspaniaķy zwrot z inwestycji?
Z tego samego powodu, z jakiego wszyscy znamy Michaela Jordana:
Google, podobnie jak wybitni koszykarze, nie zdarza siď zbyt czďsto.
Gdyby to byķy powszechne zjawiska, nikt by o nich nie pisaķ. JeŎli
zastanowisz siď nad tym, co tak naprawdď chciaķ powiedzieý inwestor,
zrozumiesz, Ůe jemu zaleŮy na inwestowaniu w sprawdzone zespoķy (na
przykķad w zaķoŮycieli Cisco) ze sprawdzonû technologiû (na przykķad
majûcû szanse na Nagrodď Nobla) na sprawdzonym rynku (na przykķad
handel elektroniczny).

FAQ
Jest to najdķuŮszy podrozdziaķ z serii FAQ w tej ksiûŮce. Jego dķugoŎý Ŏwiadczy o tym, jaki trudny jest proces pozyskiwania kapitaķu. W ramach caķego
rozdziaķu odpowiedziaķem na najczďŎciej zadawane pytania zwiûzane z tym
zagadnieniem, a tutaj zamieŎciķem te bardziej specjalistyczne.
P: Ile pieniďdzy powinienem staraý siď zebraý?
O: Odpowiedzi sû dwie. Po pierwsze, moŮesz zebraý tylko tyle pieniďdzy, ile
potrzebujesz, Ůeby osiûgnûý nastďpny krok milowy — na przykķad przejŎý
z fazy prototypu do stworzenia produktu i wprowadzenia go na rynek.
Uzasadnienie jest takie, Ůe po osiûgniďciu tego celu Twoja firma bďdzie
wyceniana duŮo wyŮej, co z pewnoŎciû Ci pomoŮe zebraý nastďpne pieniûdze.
Po drugie, jeŎli inwestorzy juŮ teraz wyceniajû Ciď wysoko, to powinieneŎ
przyjûý od nich wszystko, co Ci oferujû. Wówczas Twoim celem bďdzie,
aby juŮ nigdy wiďcej nie potrzebowaý kapitaķu zewnďtrznego. Dziďki temu
bďdziesz mieý o jeden problem mniej.
Bez wzglďdu jednak na to, jaka jest wycena Twojej firmy, musisz zawsze
pamiďtaý, Ůe im wiďcej pieniďdzy zbierzesz, tym wiďcej bďdziesz musiaķ
ich oddaý. JeŮeli na przykķad sķyszysz, Ůe jakaŎ firma zebraķa 50 milionów
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dolarów, ta informacja ma dwie konsekwencje: po pierwsze firma zgromadziķa bardzo duŮy kapitaķ, po drugie bďdzie musiaķa oddaý 500 milionów
dolarów, Ůeby zadowoliý swoich inwestorów. To wywoķuje duŮû presjď.
PrawdopodobieĹstwo, Ůe inwestorzy bďdû Ciď obsypywaý pieniďdzmi na
poczûtkowym etapie Twojej dziaķalnoŎci jest niskie, dlatego w przypadku
wiďkszoŎci startupów trzeba pozostaý przy odpowiedzi pierwszej: zbierz
tyle pieniďdzy, ŮebyŎ mógķ osiûgnûý nastďpny krok milowy.
P: Jak mam wyceniý swój startup?
O: KiedyŎ mówiķem, Ůe kaŮdy inŮynier zatrudniony na peķen etat jest wart
500 tysiďcy dolarów, a kaŮdy absolwent studiów MBA jest wart 250 tysiďcy
dolarów (a sam mam MBA). Ludzie myŎleli, Ůe Ůartujď, choý wcale tak
nie byķo.
Oto moja rada. Po pierwsze, to nie Ty robisz tď wycenď (chyba Ůe zaķoŮyķeŎ startup, który odrzuca inwestorów). W wiďkszoŎci przypadków zajmuje siď tym inwestor, a przedsiďbiorca stara siď podwyŮszyý tď kwotď.
To siď nazywa „negocjacje”.
Po drugie, informacje na temat wartoŎci prywatnych firm sû obarczone
bķďdem. Nie moŮesz po prostu wziûý do rďki „Wall Street Journala” i sprawdziý ceny akcji danej firmy. Najlepsze, co moŮesz zrobiý, to porównaý
swojû firmď z innymi o podobnym profilu.
Oto, jak przeprowadziý takie wyliczenie: WyobraŬmy sobie, Ůe firma
podobna do Twojej zebraķa 3 miliony dolarów. Zazwyczaj startup musi
oddaý 20 – 25 procent swojej wartoŎci w zamian za takie dofinansowanie.
JeŎli 3 miliony dolarów to 20 – 25 procent, wówczas 100 procent stanowi
kwota 12  15 milionów dolarów. To powinien byý dla Ciebie punkt
startowy, od którego moŮesz rozpoczûý negocjacje.
Informacje na temat finansowania innych startupów moŮesz znaleŬý na
takich stronach jak Mashable, TechCrunch i Verge. Wilson Sonsini Goodrich
& Rosati równieŮ publikujû przydatny raport, który zawiera informacje
na temat finansowania ich klientów.
I po trzecie, nie musisz byý mistrzem matematyki, Ůeby wiedzieý, Ůe warto zachowaý wķasnoŎý jak najwiďkszej czďŎci swojego startupu. Jest jednak
jeszcze druga strona medalu. A mianowicie liczy siď to, ile sû warte Twoje
akcje, a nie to, jak duŮû czďŎý firmy posiadasz na wķasnoŎý. Przykķadowo
duŮo lepiej jest posiadaý 0,001 procent Google’a niŮ 51 procent firmy
wartej 10 milionów dolarów.
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Dlatego nie próbuj na siķď zmaksymalizowaý wartoŎci swojego startupu
po to, Ůeby zminimalizowaý jego rozwodnienie bďdûce nieuchronnû konsekwencjû pozyskiwania kapitaķu. Albo zarobisz wiďcej, niŮ kiedykolwiek
marzyķeŎ, albo skoĹczysz z niczym. To, ile jest warta Twoja firma, jest waŮniejsze od tego, jaki procent wķasnoŎci pozostaje w Twoich rďkach.
P: Czy przedsiďbiorca musi zaakceptowaý wycenď inwestora, który chce
wesprzeý finansowo jego firmď?
O: Bez wzglďdu na to, jaka jest jego pierwsza oferta, poproŎ o wycenď o 25
procent wyŮszû, poniewaŮ inwestor spodziewa siď, Ůe odrzucisz jego propozycjď — prawdď mówiûc, jeŎli tego nie zrobisz, moŮesz go odstraszyý,
bo uzna Ciď za marnego negocjatora. Dobrze byķoby mieý kilka argumentów przemawiajûcych za tym, Ůeby Twoja wycena byķa wyŮsza — nie
wystarczy informacja, Ůe w tej ksiûŮce kazano Ci odrzuciý pierwszû propozycjď inwestora.
Jednak pod koniec rozmów, gdy inwestor przedstawi rozsûdnû wycenď,
weŬ pieniûdze i uszykuj siď do wyjŎcia. Wycena i posiadanie kilku dodatkowych punktów procentowych rzadko cokolwiek zmienia.
P: Mam pewnego inwestora kapitaķu wysokiego ryzyka, który chce zainwestowaý 5 milionów dolarów w mojû firmď! Jaki wpķyw bďdzie chciaķ
on mieý na dziaķalnoŎý firmy?
O: Dopóki wszystko bďdzie szķo zgodnie z planem, inwestor nie bďdzie ingerowaķ w Twojû dziaķalnoŎý. Spróbuj postawiý siď w jego sytuacji: jest
czķonkiem zarzûdu w co najmniej dziesiďciu firmach; co kwartaķ, a czasami
nawet co miesiûc musi uczestniczyý w zebraniach tych zarzûdów; musi
gromadziý pieniûdze na inwestycje i na bieŮûco informowaý okoķo 25 inwestorów, dbajûc o ich dobre samopoczucie; kaŮdego dnia musi rozwaŮyý kilka ofert; i wspóķpracuje z piďcioma innymi partnerami biznesowymi. On naprawdď nie ma czasu na nadzorowanie Twoich dziaķaĹ —
zresztû, gdyby sûdziķ, Ůe Twoja firma wymaga duŮego zaangaŮowania z jego
strony, prawdopodobnie w ogóle by w niû nie zainwestowaķ.
WaŮniejsze pytanie brzmi inaczej: „Czego mogď siď spodziewaý po dobrym
inwestorze kapitaķu wysokiego ryzyka?”. A oto odpowiedŬ: wymiany pomysķów przez piďý godzin miesiďcznie, w trakcie których otworzy przed
Tobû drzwi do potencjalnych klientów i partnerów biznesowych, a takŮe
przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na wysokie stanowiska w Twojej firmie.
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P: Jak mogď rozpoznaý firmy rozporzûdzajûce kapitaķem wysokiego ryzyka, które majû nowe fundusze, a jednoczeŎnie sû na tyle dojrzaķe, Ůeby
dostosowaý siď do mojego planu osiûgniďcia pķynnoŎci finansowej?
O: Za duŮo myŎlisz. Czas finansowania firmy rzadko jest istotnym czynnikiem. MoŮesz przekonaý inwestora, Ůe jesteŎ w stanie zarobiý dla niego
pieniûdze, albo nie. Poza tym, to on wybiera Ciebie, a nie Ty jego, wiďc nie
jesteŎ w stanie przewidzieý, kiedy osiûgniesz pķynnoŎý finansowû.
P: Jaka jest prawidķowa kolejnoŎý zgķaszania siď do inwestorów: najpierw do
tych z pierwszej ligi, potem do tych drugiej i tak dalej, czy na odwrót?
O: Znowu myŎlisz za duũo. Zgķaszaj siď do kaŮdej firmy, która Ciď przyjmie.
Po dziewiďciu miesiûcach ubiegania siď o finansowe wsparcie przekonasz
siď, Ůe wszystkie pieniûdze wyglûdajû tak samo. Poza tym nie zawsze jest
ķatwo okreŎliý, którzy inwestorzy naleŮû do pierwszej ligi, którzy do drugiej,
a którzy do trzeciej.
P: Jaka jest oczekiwana wewnďtrzna stopa zwrotu (IRR) w przypadku
czoķowych inwestorów, a jaka u tych mniej znanych? Jak wiûŮûca jest
ta deklaracja?
O: Teraz juŮ myŎlisz zdecydowanie za duũo. Przede wszystkim maķo prawdopodobne jest, Ůe jakikolwiek inwestor przyzna siď, iŮ jego firma nie naleŮy do
czoķówki. A nawet gdyby to zrobiķ, nie zaproponowaķby swoim partnerom
biznesowym i inwestorom: „PoniewaŮ jesteŎmy mniej znanû firmû, weŬmy
tylko 10 procent”.
Wszyscy inwestorzy kapitaķu wysokiego ryzyka spodziewajû siď wysokiego
zwrotu z inwestycji w Twojû firmď, a nie takiego, który zmieŎci siď w granicach Ŏredniej statystycznej (pamiďtaj: inwestorzy wiedzû, Ůe Twoja firma prawdopodobnie splajtuje). Ale Twoje pytanie pomija pewnû waŮnû
kwestiď. Wprawdzie inwestycje wysokiego ryzyka sû oceniane i porównywane ze sobû pod wzglďdem uzyskiwanej przez nie wewnďtrznej stopy
zwrotu, lecz sami inwestorzy nie oceniajû poszczególnych przedsiďwziďý
w kategoriach potencjalnej wartoŎci IRR.
Praktycznie rzecz biorûc, inwestorzy patrzû na przepķywy pieniďŮne uzyskane z caķoŎci dokonanych inwestycji — to znaczy jeŎli dzisiaj zainwestujû
1 milion dolarów, jakiej kwoty mogû siď spodziewaý za cztery lub piďý lat
(5 milionów dolarów oznaczaķoby piďciokrotny zwrot)? Oczekiwania
dotyczûce zwrotu z inwestycji róŮniû siď zaleŮnie od rodzaju inwestora
i sektora inwestycji, a nie od prestiŮu firmy. W przypadku nowoczesnych

Kup książkę

Poleć książkę

136

Aktywacja

technologii znajdujûcych siď dopiero w poczûtkowych fazach rozwoju
najlepiej jest przekonaý inwestora, Ůe moŮe siď spodziewaý od piďciokrotnego do dziesiďciokrotnego zwrotu zainwestowanych pieniďdzy w ciûgu
3 –5 lat.
P: Czy powinienem przyznaý siď do tego, Ůe dotychczas sprzedaŮ naszych
produktów byķa bardzo niska (albo nawet zerowa)?
O: Tak, ale ja bym to ujûķ inaczej: to nie jest tak, Ůe Twoje produkty nie cieszû
siď zainteresowaniem, lecz po prostu „masz wyjûtkowo innowacyjny
produkt, który znajduje siď dopiero na poczûtkowym etapie cyklu sprzedaŮy”. To wķaŎnie dlatego im dķuŮej jesteŎ w stanie finansowaý firmď
z wķasnych Ŏrodków, tym lepiej.
P: Czy powinienem przyznaý siď inwestorowi do tego, Ůe to wszystko jest
dla mnie nowe?
O: Nie musisz, poniewaŮ to jest dla niego oczywiste. Dlatego równie dobrze
moŮesz mu siď do tego przyznaý. Aby jednak osķodziý nieco tď gorzkû
prawdď, otocz siď dyrektorami i doradcami, którzy majû odpowiednie
doŎwiadczenie. Poza tym daj inwestorowi wyraŬnie do zrozumienia, Ůe
zawsze bďdziesz robiý to, co jest dobre dla firmy, i jeŎli zajdzie taka potrzeba, usuniesz siď na bok — i zrób to, jeŎli taka potrzeba rzeczywiŎcie
siď pojawi.
P: Jak czďsto inwestorzy kapitaķu wysokiego ryzyka rozmawiajû ze sobû?
Czy jeŎli popeķniď faux pas w rozmowie z jednym z nich, on wyzna to
innym, zatruwajûc w ten sposób caķû studniď, z której mam zamiar
czerpaý Ůyciodajnû wodď?
O: Bardzo maķo prawdopodobne jest, Ůe inwestorzy bďdû rozmawiaý akurat
o Tobie, poniewaŮ i tak nie starcza im czasu na omówienie wszystkich
nudnych spotkaĹ z kolejnymi beznadziejnymi przedsiďbiorcami. MusiaķbyŎ zrobiý coŎ wyjûtkowo gķupiego, Ůeby staý siď tematem rozmów.
P: Czy zanim zacznď ubiegaý siď o wsparcie finansowe, powinienem nawiûzaý wspóķpracď z kancelariû prawnû i biurem rachunkowym?
O: To nie jest konieczne, ale warto mieý wķasnego prawnika z trzech powodów. Po pierwsze, wybierajûc kancelariď prawnû, która specjalizuje siď
w inwestycjach i finansowaniu firm, pokazujesz wszystkim naokoķo, Ůe
wiesz, co robisz. Po drugie, bďdziesz potrzebowaķ doŎwiadczonego prawnika, który pomoŮe Ci znaleŬý inwestorów. I po trzecie, potrzebny jest
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Ci równieŮ prawnik doŎwiadczony w korporacyjnym prawie finansowym, który wykona dla Ciebie papierkowû robotď zwiûzanû ze sprawami
finansowymi. Biuro rachunkowe jest mniej waŮne, poniewaŮ na tym etapie
prawdopodobnie nie musisz jeszcze korzystaý z jego usķug.
P: Czy lepiej jest poprosiý o fundusze na realizacjď caķego projektu, aŮ
do momentu osiûgniďcia pķynnoŎci finansowej, czy zwróciý siď o pieniûdze na pierwszy rok albo na dwa lata?
O: Ani jedno, ani drugie. Nie jesteŎ w stanie przewidzieý, czy w ogóle osiûgniesz pķynnoŎý finansowû, a jeŎli osiûgniesz, to kiedy i ile pieniďdzy bďdziesz potrzebowaý, zanim dotrzesz do tego punktu. Jednak tym, co chcesz
dostaý (i co inwestorzy chcû Ci daý), jest kapitaķ, dziďki któremu bďdziesz
w stanie osiûgnûý nastďpny kamieĹ milowy plus rezerwď, która wystarczy
Ci na szeŎý miesiďcy w przypadku opóŬnieĹ.
P: Czy moja firma musi w peķni funkcjonowaý i przynosiý zyski, Ůeby
przyciûgnďķa kapitaķ inwestycyjny?
O: DziaķalnoŎý inwestorów kapitaķu wysokiego ryzyka jest cykliczna — niektórzy powiedzieliby, Ůe bulimiczna. W czasach „ucztowania” inwestorzy
dajû pieniûdze kaŮdemu, kto potrafi uruchomiý PowerPointa. W czasach
„oczyszczania” wiďkszoŎý inwestorów postďpuje bardzo ostroŮnie i wybiera tylko takie firmy, które „w peķni funkcjonujû i przynoszû zyski”.
Twoim zadaniem jest znaleŬý takich inwestorów kapitaķu wysokiego ryzyka, którzy chďtnie finansujû niesprawdzone startupy. JeŮeli inwestor
mówi Ci, Ůe inwestuje tylko w sprawdzone firmy, to kķamie. W rzeczywistoŎci ma on na myŎli: „Nie podoba nam siď ten pomysķ, wiďc mówimy
ci to, Ůeby ciď spķawiý. GdybyŎmy byli przekonani do tego, co mówisz,
zaryzykowalibyŎmy z twojû firmû”.
P: Czy istnienie wyraŬnego lidera na moim rynku docelowym zmniejsza moje szanse na otrzymanie pieniďdzy?
O: Bez wahania mogď odpowiedzieý: „To zaleŮy”. JeŮeli ta sytuacja ma miejsce na poczûtku cyklu rozwoju rynku i wyraŬnie widaý, Ůe rynek bďdzie
wielki, moŮesz dostaý pieniûdze. Commodore byķ niekwestionowanym
liderem na rynku komputerów osobistych, a mimo to wiele innych firm
otrzymaķo wsparcie finansowe. Natomiast byķoby to trudne w dojrzaķej,
kapitaķochķonnej branŮy — takiej jak motoryzacyjna.
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To zaleŮy równieŮ od inwestora. Niektórych inwestorów odstrasza fakt
istnienia lidera na rynku. Inni traktujû to jak dowód, Ůe dany rynek istnieje, i postanawiajû przejûý pozycjď lidera.
Trzeba siď zastanowiý nad jeszcze jednû rzeczû. Twoje pytanie dotyczyķo
wyķûcznie pieniďdzy. Jednak zdolnoŎý do pozyskiwania funduszy i zdolnoŎý do utrzymania siď na rynku to nie to samo. Pomysķ przejďcia pozycji lidera na rynku moŮe utrudniý Ci pozyskanie funduszy, lecz mimo to
nadal moŮesz utrzymaý siď na rynku, wiďc nie pozwól, Ůeby negatywne
odpowiedzi inwestorów Ciď powstrzymaķy.
P: Czy lepiej jest mieý kilku duŮych inwestorów czy wielu mniejszych?
O: Bďdziesz mieý duŮo szczďŎcia, jeŎli staniesz przed takim wyborem. Mniej
inwestorów oznacza, Ůe masz mniej relacji, o które musisz dbaý. Poza tym
pozyskanie wiďkszej liczby inwestorów moŮe oznaczaý, Ůe w ich gronie
znajdû siď równieŮ ci mniej doŎwiadczeni.
Istnieje jednak kilka waŮnych powodów przemawiajûcych za pozyskiwaniem dodatkowych inwestorów. Po pierwsze, wiďksza liczba inwestorów
oznacza wiďcej ludzi, którzy bďdû otwierali przed Tobû drzwi, pomagali
Ci w rekrutacji nowych pracowników i zapewniali rozgķos Twojej firmie.
Po drugie, kiedy bďdziesz potrzebowaý dodatkowego kapitaķu, warto
mieý juŮ podpisane umowy z kilkoma Ŭródķami finansowania. I po trzecie,
niebezpiecznie jest mieý tylko jednego inwestora, który bďdzie dyktowaķ
Ci warunki, gdy (nie „jeŎli”) bďdziecie mieli odmienne zdanie w jakiejŎ
kwestii.
P: Czy jest to przyjďte (i rozsûdne), Ůeby w umowie z anioķem biznesu
zamieszczaý klauzulď o wykupie, tak abym mógķ odzyskaý moje akcje,
gdy bďdď juŮ w stanie spķaciý mu caķy dķug wraz z odsetkami?
O: MoŮesz spróbowaý, ale nie jest to w dobrym guŎcie. Anioķy biznesu to
nie sû banki, które zarabiajû na odsetkach. Ci ludzie inwestujû w Twojû
firmď w najbardziej ryzykownym okresie, dlatego powinni odnosiý konkretne korzyŎci. JeŮeli zamieŎcisz w umowie klauzulď o wykupie, Ŏciûgniesz
na siebie zķû karmď — a poczûtkujûca firma potrzebuje bardzo duŮo dobrej karmy.
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P: Czy obecni inwestorzy powinni uczestniczyý w prezentacjach, które
przeprowadzam przed potencjalnymi inwestorami?
O: JeŮeli potencjalny inwestor nie ma nic przeciwko temu, obecnoŎý osoby,
która juŮ finansuje Twojû firmď, jest zazwyczaj postrzegana pozytywnie:
„Obecnym inwestorom zaleŮy na tej firmie tak bardzo, Ůe sû gotowi
przyjŎý na nasze spotkanie razem z przedstawicielami firmy”. JeŮeli Twój
obecny inwestor jest znanû osobistoŎciû, koniecznie przyprowadŬ go ze
sobû na prezentacjď.
P: Co bardziej spodoba siď inwestorom: koncepcja produktu przeznaczonego do wprowadzenia na sprawdzony rynek wart miliardy dolarów,
na którym istnieje juŮ kilku duŮych graczy, czy pomysķ na produkt,
który stworzy nowy rynek, potencjalnie wart miliardy dolarów, gdzie
na razie nie ma Ůadnej konkurencji?
O: To zaleŮy od inwestora. Niewielu inwestorów lubi inwestycje typu „nowy,
wspaniaķy Ŏwiat”; zdecydowana wiďkszoŎý zachowuje siď jak byki: biegnû
do stromego zbocza z gķowû skierowanû w dóķ, poniewaŮ reszta stada teŮ
tak robi. Pod pewnymi wzglďdami pozyskiwanie pieniďdzy jest jak gra
liczbowa: musisz przeprowadziý wiele prezentacji, Ůeby znaleŬý jednego
inwestora, który wypisze Ci czek. Nie moŮesz wiďc byý wybredny.
P: Na czym powinniŎmy siď bardziej skupiý: na opowiadaniu o tym, jak
nasz produkt uŎmierza ból konsumentów, i na analizie konkurencji,
czy na informowaniu o tym, Ůe inwestorzy mogû uzyskaý X procent
zwrotu?
O: Na tym pierwszym, nigdy na drugim. Nikt nie jest w stanie przewidzieý,
kiedy i w jaki sposób osiûgniesz pķynnoŎý finansowû. JeŎli bďdziesz próbowaķ sporzûdziý takû prognozď, po prostu siď wygķupisz.
P: Kiedy przedsiďbiorca powinien przestaý zabiegaý o pieniûdze u okreŎlonego inwestora?
O: Nigdy nie spotkaķem siď z tym, Ůeby przedsiďbiorca wpķynûķ na cofniďcie
negatywnej decyzji inwestora, kķócûc siď z nim. Kiedy inwestor mówi
„nie” (a moŮe to uczyniý na wiele sposobów, które przedstawiķem w liŎcie
kķamstw inwestorów), z godnoŎciû zaakceptuj jego decyzjď.
MoŮesz jednak wróciý do niego, gdy bďdziesz mieý dowód — zakoĹczenie prac nad produktem, pozyskanie prestiŮowych klientów, zdobycie
pieniďdzy z innych Ŭródeķ, a takŮe zbudowanie wspaniaķego zespoķu. WytrwaķoŎý w poķûczeniu z dowodem przynosi efekty.
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P: Ile wynosi rozsûdne wynagrodzenie, jakie powinien ustaliý dla siebie
prezes, tak aby jego wysokoŎý nie odstraszyķa inwestora?
O: Trudno odpowiedzieý na to pytanie, podajûc konkretne liczby. Okoķo
roku 2014 dla startupów jest to prawdopodobnie 125 tysiďcy dolarów rocznie. A oto odpowiedŬ, która lepiej przetrwa próbď czasu: prezes nie powinien zarabiaý wiďcej, niŮ wynosi czterokrotnoŎý wynagrodzenia najgorzej
opķacanego pracownika zatrudnionego na peķen etat.
P: Anioķy biznesu chcû, Ůeby przedsiďbiorcy teŮ coŎ doķoŮyli do tego interesu. Nie mam Ůadnych pieniďdzy, które mógķbym zainwestowaý w mojû firmď. Jak mam przezwyciďŮyý ten problem? Jakiego wkķadu wķasnego
oczekujû od przedsiďbiorców inwestorzy kapitaķu wysokiego ryzyka?
O: Zarówno dla inwestora kapitaķu wysokiego ryzyka, jak i dla anioķa biznesu
wkķad wķasny przedsiďbiorcy jest mile widziany, ale nie jest koniecznoŎciû.
Niech Ci siď nie zdaje, Ůe jeŎli Ty byķeŎ na tyle gķupi, Ůeby zainwestowaý
w jakieŎ marne przedsiďwziďcie, inni inwestorzy pójdû Twoim Ŏladem.
JeŎli sûdzisz, Ůe jedynym powodem, dla którego potencjalny inwestor odrzuciķ Twojû propozycjď, byķo to, Ůe nie masz wkķadu wķasnego, mylisz
siď — nawet gdybyŎ go miaķ, i tak dostaķbyŎ odpowiedŬ odmownû. DuŮo
waŮniejsze jest, od jak dawna pracujesz nad produktem i jakich postďpów
dokonaķeŎ.
I na odwrót: jeŮeli inwestor zgodzi siď wesprzeý Ciď finansowo gķównie
dlatego, Ůe Ty sam równieŮ zainwestowaķeŎ w firmď, jest gķupcem — a Ty
nie chciaķbyŎ takiego inwestora. Ponadto w wiďkszoŎci przypadków bďdziesz mieý spory wkķad wķasny w postaci wytďŮonej pracy nad przedsiďwziďciem.
P: JeŎli anioķ biznesu zapyta mnie, jakiego zwrotu z inwestycji moŮe siď
spodziewaý, jaka bďdzie najlepsza odpowiedŬ?
O: Najlepiej jest powiedzieý mu, Ůe widocznie nie jest doŎwiadczonym inwestorem, bo gdyby byķ, wówczas wiedziaķby, iŮ nie warto zadawaý pytania, na które nie ma odpowiedzi. ZaķoŮď siď jednak, Ůe nie masz odwagi,
Ůeby to zrobiý. Zamiast tego wiďc poproŎ go, Ůeby przejrzaķ razem z Tobû
prognozy finansowe, a nastďpnie zapytaj go: „Jaki zwrot paĹskim zdaniem jest realistyczny?”.
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P: Czy inwestorzy bďdû zainteresowani zwrotem w postaci podziaķu zysków
albo wykupu akcji od zaķoŮycieli firmy za 5 – 10 lat?
O: Tylko wtedy, gdy inwestorem jest Twoja matka. JeŎli prowadzisz rozmowy
z profesjonalnym inwestorem, zapomnij o ubieganiu siď o pieniûdze bez
obietnicy sprzedaŮy akcji na gieķdzie albo przejďcia firmy. JeŮeli natomiast
masz do czynienia z anioķem biznesu, moŮliwe jest, Ůe kieruje siď kaprysem
albo sympatiû do Ciebie — wówczas pķynnoŎý finansowa nie ma takiego
znaczenia. Jednak moŮliwoŎý podziaķu zysków i wykupu akcji firmy moŮe
zainteresowaý tylko nielicznych inwestorów.
P: Jak moŮna chroniý pomysķ przy zaķoŮeniu, Ůe niewielu inwestorów
podpisze klauzulď o zachowaniu poufnoŎci?
„Implementacja to coł duŢo trudniejszego
— i to ona generuje dochody”.

O: Masz racjď: niewielu inwestorów podpisze takû umowď, a nawet gdyby to
zrobili, zwykķe wysķuchanie Twojego pomysķu jest juŮ dopuszczeniem
ich do tajemnicy. Nigdy jednak nie spotkaķem siď z sytuacjû, Ůeby inwestor
skopiowaķ pomysķ, o którym opowiedziaķ mu przedsiďbiorca.
Inwestorzy szukajû ludzi, którzy potrafiû wdraŮaý pomysķy, a nie tylko
na nie wpadaý. WymyŎlanie pomysķów jest proste. Implementacja to coŎ
duŮo trudniejszego — i to ona generuje dochody. Szczerze mówiûc, niewielu inwestorów potrafiķoby wdroŮyý jakiŎ pomysķ — wķaŎnie dlatego sû
inwestorami… Ale to tylko maķa dygresja.
Oto kilka waŮnych uwag na temat stosowania klauzuli poufnoŎci:
JeŎli prosisz o podpisanie klauzuli poufnoŎci tylko po to, Ůeby ogólnie
omówiý pomysķ, zapomnij o zakķadaniu wķasnej firmy, poniewaŮ nie masz
najmniejszego pojďcia, na czym to polega. KtoŎ, kto jest gotowy podpisaý
klauzulď poufnoŎci tylko po to, Ůeby posķuchaý o Twoim pomyŎle, nie
jest inwestorem, którego szukasz.
Chďtnie udostďpniaj swoje podsumowanie biznesplanu i prezentacjď
w PowerPoincie. Te dokumenty powinny skusiý inwestorów do podjďcia
kolejnego kroku. Nie powinny jednak wyjawiaý Twoich najwiďkszych
sekretów.
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PoproŎ inwestora o podpisanie klauzuli poufnoŎci, jeŮeli jest zainteresowany Twoim pomysķem i chce zapoznaý siď z nim na bardziej szczegóķowym poziomie (mam tu na myŎli na przykķad kod Ŭródķowy albo szczegóķy na temat jakiegoŎ technicznego rozwiûzania). Inwestor zazwyczaj
chce poznaý te informacje na etapie badania Twojej firmy. Sensownie jest
poprosiý go o podpisanie klauzuli poufnoŎci równieŮ na tym etapie.
Kiedy zdobďdziesz patent, moŮesz bezpiecznie rozmawiaý o swoich tajnych
skķadnikach w ramach klauzuli poufnoŎci — chociaŮ oczywiŎcie musisz
liczyý siď z tym, Ůe w przypadku naruszenia praw patentowych nie bďdziesz
mieý czasu ani Ŏrodków na procesy. Najlepszû ochronû pomysķu jest jego
wspaniaķa implementacja.
P: Kiedy powinienem przestaý negocjowaý lepsze warunki (albo szukaý
lepszego inwestora) i przyjûý to, co mi oferujû?
O: Warto zakoĹczyý negocjacje i poszukiwania, gdy nie jesteŎ w stanie opķaciý
wszystkich pracowników. JeŎli oferujû Ci do 20 procent tego, o co siď ubiegaķeŎ, przyjmij to. Skoncentruj siď na budowaniu firmy, a nie na negocjowaniu najlepszych moŮliwych warunków umowy. Na dķuŮszû metď to, ile
bďdziesz zarabiaý, bďdzie zaleŮaķo od jakoŎci Twojej firmy, a nie od
umowy, którû podpisaķeŎ wiele lat wczeŎniej z inwestorem.
P: O co powinienem najbardziej siď martwiý: o utratď kontroli nad spóķkû,
o prawdziwe potrzeby firmy czy o kwotď, jakû jest gotowy przyznaý mi
inwestor?
O: Oto wķaŎciwa kolejnoŎý: prawdziwe potrzeby Twojej firmy, kwota, jakû chce
Ci przyznaý inwestor, i dopiero na samym koĹcu utrata kontroli nad
spóķkû.
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