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3F-FAMILY,  FRIENDS,  FOOLS
Vaši příbuzní, kamarádi a blázni, co vám věří

Nechtějte na nich víc, než desítky tisíc korun

Někdy jsou ochotni investovat jen do vašeho nápadu, no komu není

rady, tomu není pomoci...

Mají omezené finance, nejspíš nemají zkušenosti, ale mají vás rádi.

Řekněte jim na rovinu, do čeho jdou, jaká jsou rizika, a že peníze

taky třeba dostanou za dlooouho nebo vůbec
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ANGEL INVESTOR -  NADŠENEC
PODNIKATEL ,  CO PRODAL
SVOJ I  F IRMU

Má peníze a má čas (!)

Pozor, mohl by se nudit a být u vás pečenej, vařenej

Investuje částky v řádu stovek tisíc korun, ale pokud

nemáte alespoň minimum viable product (MVP),

zapomeňte
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ANGEL INVESTOR -
PROFESIONÁL

Má všechno, co angel investor nadšenec, kromě času

Má víc investic ve svém portfoliu, ví jak se staví byznys 

Investuje SMART MONEY (zkušenosti, kontakty)

Investuje částky vyšších stovek tisíc až miliony korun

Jo, a chce vidět platící zákazníky, alespoň dva :)

Občas se sdružuje a investuje s dalšími angely
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VENTURE KAPITÁLOVÉ & 
PRIVATE EQUITY FONDY 
chtějí místo ve vašem Boardu

vyžadují kvalitní finanční reporting

hodí se vědět, co je term sheet, SPA & SHA  

milují technologie, jsou vybíraví, nic pro slabé povahy

Investují desítky až stovky milionů korun nebo EUR

mnohdy společně s jinými fondy v konsorciu

..jo a private equity fond nezvedne ani tužku, natož telefon,

pokud nemáte funkční nadupaný byznys nebo nejedete v

metaversu
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CO SE  HODÍ  VĚDĚT 
finanční investor - angel, seed fond, early stage fond, family office,

investiční společnost, jeho mantrou je "peníze se musí točit"

rozhodně nechce ve vaší firmě trčet roky

strategický investor - firma ze stejného oboru jako je ta vaše, spíš

kupuje, než investuje,  většinou majoritu až 100% 

TERM SHEET  - první (nezávazná dohoda) o podmínkách investice 

SPA - share purchase agreement 

SHA - shareholders agreement  



margaretakrizova.com

KTERÝ JE  PRO VÁS TEN PRAVÝ?

Jak o(c)hromit investora

článek na blogu

https://www.margaretakrizova.com/

