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Inwestowanie w startupy alternatywą inwestycyjną na polskim rynku finansowym
Fundamentem rozwoju gospodarki jest to, że rynki finansowe, a nie banki finansują innowacje, które
są motorem wzrostu produktywności. W Polsce, niestety, ponad połowa aktywów gospodarstw
domowych ulokowana jest w systemie bankowym. Struktura ta, nie jest korzystna ani dla
oszczędzających ani dla gospodarki. Assay, niezależny fundusz inwestycyjny, działa w pionierskim na
krajowym rynku modelu biznesowym, opartym na akwizycji i współprowadzeniu firm na wczesnym
etapie ich rozwoju. Dzięki wsparciu, jakie Grupa zapewnia spółkom ze swojego portfela, mogą one
dynamicznie się rozwijać i maksymalizować swoją konkurencyjność. Dodatkowo taki model działania
minimalizuje ryzyko inwestycyjne.
W sytuacji, gdy oprocentowanie na lokatach bankowych jest niskie, a Giełda Papierów Wartościowych
w Warszawie boryka się z niską płynnością, inwestycje w startupy mogą być realną alternatywą, która
przy odpowiednim zarządzeniu ryzykiem, może pozwolić inwestorom uzyskać wysokie stopy zwrotu. Co
więcej, rozwijając najbardziej perspektywiczne krajowe przedsiębiorstwa dajemy im możliwość
konkurowania na rynku międzynarodowym, co przekłada się na wzrost gospodarczy w kraju, Łukasz
Blichewicz, Prezes Zarządu Grupy Assay.
AKTYWNE WSPARCIE PORTFELA SPÓŁEK Z KORZYŚCIĄ DLA FIRM I INWESTORÓW
Każdy biznes potrzebuje kapitału. W przypadku przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju,
pozyskanie kredytu bankowego jest często niemożliwe ze względu na wysoki poziom ryzyka, którym
obarczone są młode spółki kapitałowe. Środki na realizację najbardziej innowacyjnych i
perspektywicznych pomysłów pozyskać można na rynku finansowym.
Wyzwania związane z pozyskaniem środków oraz ograniczone wsparcie ze strony inwestorów sprawia
czasem, że spółki nawet po dokapitalizowaniu nie radzą sobie z poprowadzeniem własnego projektu.
Celem Assay jest zarówno inwestowanie w młode, obiecujące przedsiębiorstwa, jak i wsparcie ich
rozwoju, w sposób, który pozwala maksymalizować konkurencyjność operacyjną na polskim i
międzynarodowym rynku. Dzięki aktywnemu wsparciu portfela, Assay jest w stanie realizować rzadko
spotykane na rynku stopy zwrotu.
Obecnie w portfelu Grupy są 22 spółki, których bieżąca wycena to 34,3 mln zł. Średnia rentowność
wyjścia z inwestycji to 514%.
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Assay to niezależny fundusz inwestycyjny z długoletnim doświadczeniem w obszarze doradztwa gospodarczego.
Grupa działa w pionierskim na krajowym rynku modelu biznesowym, opartym na akwizycji i współprowadzeniu
firm, realnie angażując się w budowanie sukcesów spółek ze swojego portfela. Assay stawia na współpracę opartą
o wymianę wzajemnych doświadczeń i kompetencji funduszu, inwestora oraz pomysłodawcy projektu
inwestycyjnego. Każdorazowa decyzja Grupy poparta jest dogłębną, szesnastoczynnikową analizą potencjału
przedsiębiorstw w krótkim, średnim i długim okresie. Takie podejście ma zagwarantować spółkom
długoterminowy rozwój, jednocześnie minimalizując ryzyko inwestycyjne.
Assay Management jest wpisany do rejestru Zarządzających Alternatywnymi Spółkami Inwestycyjnymi (ASI)
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Zapewnia to najwyższe standardy obsługi, pełną
transparentność i wysoki poziom bezpieczeństwa.

