УКРАЇНСЬК А АСОЦІАЦ ІЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО БІЗНЕСУ

Особливості венчурного інвестування
До основних особливостей венчурного капіталу можна віднести такі характеристики:
1. Венчурний капітал є довгостроковим та ризиковим.
2. Інвестиції у фірми, чиї акції не обертаються у вільному продажі на фондовому
ринку, а повністю розподілені між акціонерами - фізичними або юридичними особами
(Unquoted або Unlisted Сompanies).
3. Кошти можуть надаватися під перспективну ідею без гарантованого забезпечення
наявним майном, заощадженнями або іншими активами підприємця. Єдиною заставою
служить спеціально обумовлювана частка акцій фірми, що вже існує або тільки створюється.
4. До ухвалення остаточного рішення про участь у венчурному фінансуванні
конкретних ідей і розробок проводиться велика попередня робота з вивчення рівня
підготовки і особистих якостей підприємця, аналізу представленого бізнес-плану, оцінки
супутніх ризиків та можливих шляхів їх зменшення.
5. Інвестиції спрямовуються або в акціонерний капітал (Equity Investment або
Financing) закритих або відкритих акціонерних товариств в обмін на частку або пакет акцій,
або надаються у формі інвестиційного кредиту (Debt Financing), як правило на термін від 3 до
7 років.
На практиці, проте, найчастіше зустрічається комбінована форма венчурного
інвестування, при якій частина коштів вноситься до акціонерного капіталу, а інша - надається
у формі інвестиційного кредиту.Венчурный инвестор не стремится приобрести контрольный
пакет акций компании – это его коренное отличие от «стратегического инвестора».
Венчурный инвестор приобретает пакет акций или долю, меньшую, чем контрольный пакет
(Minority Position или Stake), инвестор рассчитывает, что менеджмент компании будет
использовать его деньги в качестве финансового рычага для того, чтобы обеспечить более
быстрый рост и развитие своего бизнеса.
6. Ні інвестор, ні його представники не беруть на себе ніякого іншого ризику
(технічного, ринкового, управлінського, цінового і ін.), за винятком фінансового. Усі
перераховані ризики несе на собі компанія, і її менеджери.
7. Венчурні інвестори не зацікавлені в розподілі прибутку у вигляді дивідендів, а
віддають перевагу реінвестуванню всього отриманого прибутку у бізнес.
8. Прибуток венчурного капіталіста виникає лише тоді, коли після 5-7 років після
інвестування він зуміє продати пакет акцій, що належить йому, за ціною, що у декілька разів
перевищує первинне вкладення.

