
Buktatók és lehetőségek 
Mire figyeljen egy start-up az 

inkubáció során
2016. november 11.

Hajdú Szabolcs 
Qualinnova Consulting Kft.



Ki az ideális befektetési alany?

� Fiatal, innovatív, magas kockázatú cég

� Validált és vonzó értékpropozíció

� Fenntartható versenyképes előnyök

� Skálázható üzleti modell

� Hiteles menedzsment nemzetközi referenciákkal

� IP védettség vagy magas belépési korlát

� Transzparens működés

� Nemzetköziség 

� Stratégia



Ki az ideális befektető?

�Van elég pénze

�Szakmailag kompetens

�Gyorsan dönt

�Hagyja dolgozni a vállalkozót/támogatja



VC vs angyal befektetés

� Kinek a pénze

� Méret

� Befektetési döntés

� Sebesség/Átvilágítás

� Célok közötti átfedés/exit kényszer

� Különleges jogok (Liquid pref./drag along/flip over board control)

� Részvétel

� Igazgatótanácsi jogok

� Amikor a dolgok nem működnek…



Nehezítő körülmények

�Magyarországon alig van múltja és így kultúrája, 

valamint tapasztalata ennek az üzletágnak.

� Többségében a befektetők is részben támogatási 

forrást, illetve más pénzét fektetik be.

� A rendszerben lévő befektethető forrás nem 

egyenletes.

� Kapcsolati tőke nélkül nagyon nehéz.



Inkubációs befektetés

� Befektetés – tőke

� Inkubátor

� Társbefektető(k) ( VC és angyal is lehet)

� Támogatás – tőke

�Pályázati szabályokkal

� Inkubációs szolgáltatások

�Menedzsment

�Üzletfejlesztés

� IP….



Inkubációs befektetés

� Előnyök

� 3 az egyben

�Hosszú táv – következő befektetési kör(ök) biztosítva

�Működés támogatása biztosítva

�Hátrányok

�Komplexitás (sok szereplő) miatt lassú

�Pályázati korlátok

�Nincs visszaút



Tévhitek– gyakori hibák

� „Ezt a tőkét nem kell visszafizetni…”

� „Nem szólnak bele a működésbe…”

� „Csak olyan anyagokat kérnek majd, amit a könyvelő össze tud nekik 

rakni…”

� „Nem kell ehhez külső segítség…”

� A tőke megszerzését célnak tekintik nem pedig eszköznek!

� Önismereti/önértékelési, pozícionálási problémák

� Türelem hiánya – akár 3 hónap alatt meglehet a befektetés

� A cég helyzetének téves megítélése, téves finanszírozási modell 

választása (kitől, mennyit)

� Az alapműködés elhanyagolása



Egy tipikus biotech. projekt életciklusa



Üzleti terv – Üzleti modell

� Az üzleti tervet fogják a 

vállalkozón számon kérni.

� Számok és szöveg 

összhangja

�A vállalkozónak részletesen ismernie kell az üzleti 

tervet. 

�Az üzleti tervet kell megvalósítania



Befektetéssel kapcsolatos 
szaknyelvi ismeretek

�Osztalékfizetéshez kapcsolódó jogok

�Szavazatelsőbbségi jog
�Likvidációs kielégítési és hozamelsőbbségi jog 
�Upside sharing

� Tag along – együttes 
értékesítés

�Drag along –
kötelező értékesítés

� Likviditás elsőbbség
� Versenytilalom
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