


2

Simpact to pierwszy w Polsce fundusz inwestycyjny VC oparty na idei Impact

Investing. Od 5 lat z sukcesem inwestujemy w startupy tworzące innowacyjne

technologie, które rozwiązują problemu współczesnego świata. Zarządzamy

kapitałem w wysokości 130 mln PLN, zainwestowaliśmy w 28 impactowych

startupów. Aktualnie inwestujemy w ramach funduszu Simpact 2.0

wspieranego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny.

Simpact

Pierwszy w Polsce fundusz impactowy

Uruchomiliśmy pierwszy w 
Polsce fundusz impactowy

Rekordowy wynik – 10 wejść 
inwestycyjnych

Pierwszy exit z portfela 
Simpact 1.0

EIF został wiodącym 
inwestorem w Simpact 2.0

2016 2019 2020 Now
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Impact investing

POMIAR IMPACTU

Inwestor i spółka zobowiązani są do pomiaru i
raportowania wyników społecznych i
środowiskowych inwestycji. Określane są
wskaźniki za pomocą których będzie możliwe
mierzenie postępów w realizacji założonych
celów impactowych.

ZWROTY FINANSOWE

Fundusze impactowe są nadal funduszami
inwestycyjnymi typu VC– inwestycje mają na
celu uzyskanie finansowego zwrotu z kapitału.

INTENCJONALNOŚĆ

Inwestycje impactowe celowo przyczyniają się
do rozwiązań społecznych i środowiskowych.
To odróżnia je od innych strategii, takich jak
inwestowanie ESG czy inwestowanie
społecznie odpowiedzialne (SRI).

Filantropia
Niski impact, niskie 
zwroty finansowe

Tradycyjne inwestycje

Zwrot 
finansowy

Wpływ 
społeczny

Impact Investment

Najpierw finanse

Najpierw impact

Pozytywny wpływ społeczny + zwrot finansowy
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W ostatnich latach rynek Impact Investing rozwija się

bardzo szybko na całym świecie. Tradycyjne fundusze

private equity dołączają do trendu inwestowania w

formule impact, a to oznacza, że będziemy obserwować

dalszy dynamiczny wzrost tego sektora.

Dynamiczny rozwój rynkuRynek impact
investing

228

502

715

1164

2017 2018 2019 2020 2021

Globalny rynek Impact Investing

(bln USD)

GIIN szacuje

wartość impactowych inwestycji na

1,164 biliona USD
(Assets Under Management; AUM)

zarządzanych przez ponad

3 349 organizacji
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Simpact 2.0

NUMBER OF INVESTMENTS

24

MARKETS

POLAND & CEE
TARGET

IMPACT

TICKET

PLN 0.5–10 M
Follow-on

FUND SIZE

PLN 100 M

PHASE

EARLY STAGE
Pre-Product | Pre-Revenue | 

Post-Revenue | Pre-Profitability

MedTech

EdTech

Green Energy

AgriTech

Sharing Economy

Life quality

Strategia inwestycyjna

Start of investment period – August 2022

Horyzontalne podejście 
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IMPACT – Pozytywny wpływ na 
społeczeństwo i/lub środowisko

ZYSK – Mocny model biznesowy świadczący o 
wysokiej skalowalności

TECH – Innowacyjność technologiczna stanowi przewagę 
konkurencyjną

Podejście 
inwestycyjne

Technologia jest najsilniejszym motorem napędzającym
zmiany gospodarcze, społeczne i środowiskowe, mającym
zasadniczy wpływ na przyszłość ludzkości.

Strategie skupiające się na mechanizmach rynkowych zapewniają
najefektywniejszą alokację zasobów, stymulują rozwój gospodarczy i
prowadzą do wzrostu dobrobytu społeczeństwa.

Istnieje pozytywna współzależność między zyskami społecznymi i finansowymi.
Przedsiębiorstwa włączające kwestie społeczne i środowiskowe w swoje strategie
biznesowe przynoszą korzyści społeczeństwu i osiągają znaczącą przewagę na rynku

FILOZOFIA INWESTYCYJNA KRYTERIA INWESTYCYJNE
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Pomiar 
impactu

Term sheet PortfolioUmowa Exit

Key activities

• Opis przewidywanego
impactu w tym:

• Impact statement

• Theory of change

• SDG alignment

• Weryfikacja warunków
brzegowych dotyczących
impactu

• Przeprowadzenie Impact 
Thesis Workshop z 
founderami

Ocena impactu

Działania impactowe

Lead -Analiza

• Skrócony opis projektu w 5
obszarach impactowych:

• Input

• Activities

• Output

• Outcome

• Impact

• Uszczegółowione opisy od 1
do 5 wskaźników
impactowych

• Dane dotyczące wartości
przedinwestycyjnych dla
poszczególnych
wskaźników

• Negocjacje wskaźników

• Ustalenie wag i targetów
dla poszczególnych
wskaźników

• Kwartalne dane dotyczące
postępów realizacji
poszczególnych
wskaźników dla każdej
spółki portfelowej

• Roczny raport oceniający
impact całego portfela

• Monitorowanie postępów
realizacji wskaźników

• Wsparcie spółek
portfelowych w realizacji
ustalonych targetów

Carried Interest
uzależnione od
realizacji wskaźników
impactowych

Oparty na wynikach
system wynagrodzeń
zespołu
odzwierciedla
kluczowe wartości
kierujące funduszem
i zapewnia zgodność
interesów.



Contact

Wojciech Majewski

wmajewski@simpact.vc

+48 601 198 201

simpact.vc


