
Jak przygotować się i skutecznie pozyskać finansowanie UE/EFG 
Sesja Narodowych Pośredników Finansowych - praktyków dla biznesu: kapitał 

Avallon MBO Fund 
Piotr Miller - Senior Partner



Kiedy po kapitał?

Aktywa Pasywa

Majątek trwały

Majątek 
obrotowy

Kapitał własny

Zadłużenie 
krótkoterminowe

Zadłużenie 
długoterminowe

Oszczędności, rodzina, 
przyjaciele 
Aniołowie biznesu 
Fundusze venture 
capital / private equity 

Fundusze mezzanine

Bank 
Fundusz pożyczkowy 
Leasing 
Faktoring 
Kredy kupiecki

Znany z góry, określony w 
umówie koszt kapitału / 
zabezpieczenie rzeczowe

Potencjalnie nieograniczony 
zwrot z inwestycji / pełne 
ryzyko bez adekwatnego 
zabezpieczenia



Kiedy po kapitał?

Infrastruktura

Majątek trwały

Majątek 
obrotowy

Produkcja

Majątek trwały

Majątek 
obrotowy

Handel

Majątek trwały

Majątek 
obrotowy

IT

Majątek trwały

Majątek 
obrotowy

Kapitał inwestora 
• Skalowalny biznes 
• Aktywa o wysokiej 

rentowności

Dług 
• Przewidywalny 

biznes 
• Aktywa o 

przeciętnej 
rentowności



Cykl życia inwestycji
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Analiza Due Diligence

Umowa inwestycyjna 
Business plan

Rzetelność informacji przed i po transakcji 
Dotrzymywanie umów 
Motywacja i skoncentrowanie na realizacji celów biznes planu 
Motywacja do osiągnięcia zysku z wyjścia z inwestycji

Oczekiwania

EXIT 
Wyjście z inwestycji

01



Venture / Buy-out / Buy & build

Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych 
od 20 lat reprezentacja branży funduszy VC/PE w Polsce 
44 zrzeszone fundusze oraz stowarzyszone firmy doradcze 
www.ppea.org.pl

Seed / Start-up - finansowanie przedsięwzięć na najwcześniejszym 
etapie rozwoju (pomysł, komercjalizacja prototypu) 
Venture Capital - finansowanie wzrostu, najczęściej 
spółek technologicznych

Buy-out - największa liczba funduszy o najwyższych kapitałach 
Kupowanie firm dojrzałych ale z potencjałem wzrostu, często z 
wykorzystaniem inżynierii finansowej (lewarowanie transakcji) 

Buy & Build - inwestycje, często funduszy Buy-out’owych, które 
finansują projekty rozwojowe spółek portfelowych, np. przejęcia 
kolejnych spółek



Avallon MBO Fund

Działalność 
doradcza MBO

Pierwsze projekty 
inwestycyjne

Avallon MBO 
Fund I & II

Avallon MBO 
Fund III

2001 2003 2007 2012 2020 2022

Projektów doradczych dla 
zespołów menedżerskich50 Inwestycji 

zrealizowanych z 
własnych 
środków

5 mln EUR od 
inwestorów ,zainw
estowanych w 18 
spółek

159 mln EUR 
pozyskanych 
od inwestorów

137

Od ponad 20 lat jesteśmy liderem polskiego rynku wykupów menedżerskich



Avallon Spółka z o.o. 
Doradca inwestycyjny dla: 
AVALLON MBO Fund III SCA SICAV-RAIF 
AVALLON MBO Fund II CV

Al. Kościuszki 17, 90-418 Łódź 
www.avallon.pl 
tel. +48 42 630 9771 
biuro@avallon.pl 


