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CHARAKTERYSTYKA FUNDUSZY BRIDGE ALFA
Do końca 2018 r. NCBR przeprowadziło dwa postępowania
konkursowe. W ramach pierwszego naboru do NCBR wpłynęło
łącznie 112 wniosków. W efekcie rozstrzygnięcia tego naboru
skutecznie podpisano 22 umowy. Na drugi konkurs wpłynęło 98

funduszy dysponuje stałymi zespołami tj. takimi, gdzie minimum
dwóch kluczowych partnerów inwestowało wcześniej wspólnie, a z
analizy życiorysów zawodowych tych osób wynika, że około 69%
legitymuje się doświadczeniem inwestycyjnym (inwestycje VC,
prywatne inwestycje aniołów biznesu).

wniosków i do końca 2018 r. podpisano umowy z 51 funduszami.
Fundusze, z którymi podpisano umowy reprezentują
deklarowaną kapitalizację w wysokości około 2,7 mld zł.
Na kwotę tę składa się 2,2 mld zł dotacji z NCBR i ponad
0,5 mld zł deklarowanego wkładu prywatnego. Budżet
inwestycyjny przeznaczony na zaangażowanie w spółki
portfelowe

to

kwota

około

2,2

mld

zł.

Średnia

kapitalizacja funduszu wynosi 37,9 mln zł, na co składa
się średnio 30,4 mln zł dofinansowania z NCBR oraz 7,6
mln zł deklarowanego wkładu własnego inwestorów
prywatnych. Wkłady prywatne do funduszy o wartości
556 mln zł powinny zostać zapewnione przez 355
inwestorów:

inwestorów

prywatnych,

członków

kluczowego personelu, inwestorów finansowych i osoby
prawne. Oznacza to, że średnio na jeden fundusz
przypada ok 4,9 inwestora.
Zarządzanie funduszami znalazło się w rękach łącznie
592 osób wchodzących w skład kluczowego personelu
(223 osoby) i zespołów funduszy (379 osób). 41%
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PODSUMOWANIE INWESTYCJI FUNDUSZY BRIDGE ALFA

Wśród inwestycji

Do końca 2018 roku
26

funduszy

zainwestowało w 136
spółek

portfelowych,

w tym 10 funduszy
zrealizowało

7

koinwestycji. Średnia
wartość

inwestycji

wyniosła 1,48 mln zł
(mediana: 1 mln zł),
ale z uwagi na zmiany
w regulacjach i obniżenie maksymalnej wartości pomocy publicznej
do 1 mln zł, należy oczekiwać spadku tej kwoty. Średni udział
funduszu w kapitale spółki portfelowej wyniósł 21,05% (mediana:
18,77%). Jest to wartość zbliżona do udziałów obejmowanych czy
to w ramach programu pilotażowego w 2015 roku, czy też w
pierwszym okresie inwestycji funduszy do końca 2017 roku.
Sytuację taką należy uznać za korzystną, gdyż obejmowanie zbyt

portfelowych
dominują spółki
z

sektora

Łącznie

ICT.
ICT

(25%)
i zaawansowane
ICT (17%) stanowiło prawie 42% wszystkich inwestycji. Większość
tych

inwestycji

dotyczyło

standardowych

rozwiązań

teleinformatycznych oferujących produkty i usługi z obszaru ecommerce,
projekty

e-marketingu
dotyczyły

czy

gier.

rozszerzonej

Bardziej

zaawansowane

rzeczywistości,

sztucznej

inteligencji, geolokalizacji, czy uczenia maszynowego i dużych
zbiorów danych. Kolejną grupę w portfelach funduszy stanowiły
projekty związane z przemysłem (w tym Internet rzeczy czy usługi
wspomagające przemysł) – 14% oraz rozwiązania technologiczne
dla sektora zdrowia (MedTech) – 12,5%. Fundusze preferują
inwestycje w nowe spółki (założone do jednego roku przed
dokonaniem inwestycji) – 62%.

wysokich pakietów w początkowych etapach inwestycji może
negatywnie wpłynąć na rozwodnienie udziałów w kolejnych
etapach inwestycyjnych spółki.
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Na podstawie badania ankietowego spółek portfelowych, w które
fundusze BRIdge Alfa dokonały inwestycji w latach 2017-2018,
zidentyfikowano proces inwestycyjny realizowany przez spółkę
portfelową i zachowania typowego projektu inwestycyjnego.

Główne

źródło

pochodzenia

projektów,

w

które

inwestują

fundusze, to sektor przedsiębiorstw – 47% projektów. Inwestycje
dokonywane są na ogół w spółki zależne zakładane przez fundusz
i przedsiębiorstwo w celu realizacji projektu B+R w formule proof
of

concept.

Drugie

źródło

podaży

inwestycji

stanowią

przedsiębiorcy (osoby fizyczne) – 30,9%. Niepokojący jest spadek
w stosunku do roku poprzedniego i pilotażu BRIdge Alfa, udziału
osób związanych z sektorem nauki wśród założycieli spółek oraz
brak inwestycji typu spin off z obecnością jednostek naukowych.
Najprawdopodobniej nie świadczy to o wyczerpaniu tego źródła
podaży (sektor nauki), lecz o tym, że pozyskiwanie projektów z
sektora nienaukowego jest łatwiejsze i przynosi szybsze efekty w
postaci inwestycji.
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SYTUACJA FINANSOWA SPÓŁEK PORTFELOWYCH

Z badania ankietowego spółek portfelowych wynika, że 45% z nich
jest obecna na rynkach zagranicznych, a 22% sprzedaje tam swoje
produkty. Podmioty te deklarują, że przychody ze sprzedaży
eksportowej
54%
Kolejne

stanowią

przychodów
17%

spółek

średnio
ogółem.
próbuje

nawiązać relacje biznesowe na
rynkach zagranicznych, a 10%
rozpoczyna tam sprzedaż.

OCENA WSPÓŁPRACY Z SEKTOREM NAUKOWYM
Dla 100 spółek portfelowych przeanalizowano sprawozdania

Nawiązanie współpracy funduszy i przedsiębiorstw z sektorem

finansowe, z których wynika, że dysponują one aktywami o

jednostek naukowych w celu komercjalizacji prac B+R stanowiło

wartości ponad 150 mln zł. W 74 przypadkach spółki wykazały

jedno z głównych założeń interwencji w ramach działania 1.3 POIR.

przychody z działalności operacyjnej – średnio 458 tys. zł

Zgodnie z badaniami ankietowymi przeprowadzonymi wśród

(mediana: 69,4 tys. zł); 16 spółek odnotowało zysk. Łączne

menedżerów

zatrudnienie wyniosło około 374 etaty (EPC), w tym prawie 70%

zaawansowana. Jedynie 42% funduszy deklaruje współpracę ze

mężczyzn. Zatrudnienie głównie obejmowało obszar stanowisk

spółkami celowymi uczelni i 57% z Centrum Transferu Technologii.

funduszy

BRIdge

Alfa,

współpraca

jest

słabo

związanych z realizacją prac B+R – 324 etaty, a wśród
zatrudnionych 140 osób to założyciele spółek portfelowych.
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przypadku

spółek

celowych

i

5

w

przypadku

CTT

w

dziesięciopunktowej skali.
Spadająca liczba projektów z udziałem jednostek naukowych i
osób związanych z tym sektorem oraz funduszy BRIdge Alfa stoi w
pewnej sprzeczności z oceną potencjału jednostek naukowych. W
badaniu ankietowym kluczowy personel funduszy BRIdge Alfa
ocenił

potencjał

innowacyjnych
pięciostopniowej

jednostek

projektów
skali.

naukowych

w

technologicznych

Ocena

ta

jest

zakresie

podaży

na

pkt

2,82

zbliżona

w

w

grupie

menedżerów zarówno z pierwszego, jak i z drugiego konkursu
programu
BRIdge

Alfa.

Respondenci
badania
wskazali także,
że

z

grupy

najbardziej
obiecujących
projektów
Ocena użyteczności tych instytucji w procesie komercjalizacji też

przedmiotem

nie jest najwyższa. Z punktu widzenia funduszu największa

inwestycji może

użyteczność ze współpracy ze spółkami celowymi jednostek

być

naukowych i CTT dotyczy etapu poszukiwania projektów i ich

15%.

średnio

wstępnego przeglądu, gdzie fundusze oceniają ją na 4,3 w
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Przy porównaniu badania zrealizowanego w różnych momentach

komercjalizacji, dlatego często są pomijane przez instytucje

na menadżerach z dwóch konkursów na BRIdge Alfa, widoczna jest

naukowe. Z drugiej strony zespoły zarządzające funduszami VC nie

niska skłonność do współpracy w przypadku menadżerów z

mają

konkursu zorganizowanego w 2017 r. i stosunkowo wysoka ocena

dodatkowo przy znacznym skomplikowaniu procesów decyzyjnych

tej współpracy. Z kolei wzrost optymizmu widoczny jest przy

jednostek naukowych skutecznie zniechęca je do zaangażowania

powtórnym badaniu zarządzających funduszami BRIdge Alfa.

się w proces transferu technologii z nauki do biznesu.

doświadczenia

w

realizacji

tego

typu

transakcji,

co

Pomimo, że mniejsza liczba funduszy współpracuje ze spółkami
portfelowymi (spadek z 53% do 40%) to ocena współpracy jest
wyższa. Z kolei więcej funduszy współpracuje z CTT (wzrost z 65%
do 73%) ale ocena użyteczności CTT w procesie komercjalizacji
jest nieznacznie niższa w przypadku
docierania do ciekawych pomysłów, a w
pozostałych przypadkach wyższa.
Słaba motywacja naukowców oraz brak
niektórych

kompetencji

jednostek

po

wspierających

komercjalizacji
naukowych

w

stanowią

stronie
proces

jednostkach
główne

bariery

współpracy z sektorem przedsiębiorstw.
Procesy związane z zakładaniem spółek z
udziałem

uczelni

i

transferowaniem

wartości

intelektualnych

do

spółek

kapitałowych stanowią bardzo złożony i
trudny

w realizacji

sposób
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OCENA WPŁYWU FUNDUSZY NA SPÓŁKI PORTFELOWE
Badanie ankietowe wśród spółek portfelowych funduszy BRIdge
Alfa wyłonionych w konkursach w 2016 i 2017 r. wskazuje na
bardziej pozytywną ocenę wkładu tych funduszu do spółek w
szczególności w odniesieniu do takich obszarów
jak: tworzenie wizerunku wiarygodnej firmy,
profesjonalizacja

działalności

biznesowej

i

strategia działania spółki oraz w mniejszym
stopniu

weryfikacja

i

rozwój

technologii

i

budowanie pozycji rynkowej. Znacznie gorzej
wpływ funduszy BRIdge Alfa oceniają spółki, w
które fundusze zainwestowały w ramach pilotażu
działania. W tej grupie spółek w badaniu z 2017
r.

najwyżej

oceniano

wpływ

funduszy

na

budowanie strategii działania. W powtórnym
badaniu tej grupy w 2018 r. zanotowano głównie
spadki ocen, chociaż nadal najwyżej oceniano
wpływ

funduszu

profesjonalizacje

na

strategię,

działalności

czy

też

spółki.

Jednocześnie odnotowano wzrost pozytywnych
ocen w zakresie orientacji na wyjście z inwestycji
i budowanie pozycji rynkowej.
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