


Prowadzisz innowacyjne przedsiębiorstwo i myślisz o dalszym rozwoju? 
A może posiadasz ciekawy pomysł na biznes i poszukujesz finansowania? 

Weź udział w projekcie

Nasza działalność jest prowadzona  
w trzech zasadniczych płaszczyznach3

ŁOWCY BIZNESU
Wesprzemy Cię w procesie poszukiwania kapitału na realizację atrakcyjnych przedsięwzięć. Fachowa 
pomoc i nasze doświadczenie ułatwią Ci drogę do sukcesu rynkowego. Dotychczas zdecydowało się przy-
stąpić do sieci zarówno kilkudziesięciu przedsiębiorców, jak i inwestorów. Dołącz do nich i Ty!

Pomożemy Ci pozyskać kapitał na rozwój i wskażemy najbardziej optymalne źródło finansowania. Dora-
dzimy Ci również, jak rozwinąć firmę i wykorzystać Twój potencjał rynkowy.

sieć Aniołów Biznesu – stworzyliśmy sieć współpracy, skupiającą z jednej strony innowacyjnych przed-
siębiorców oraz pomysłodawców nowatorskich przedsięwzięć, poszukujących finansowania umożliwiają-
cego im prężny rozwój, a z drugiej – zamożnych inwestorów prywatnych, którzy poza kapitałem są w stanie  
wesprzeć firmę swoją wiedzą i doświadczeniem w biznesie.

fundusze venture cApitAl – współpracujemy z funduszami inwestycyjnymi z Grupy Secus, a także inny-
mi funduszami typu venture capital działającymi na polskim rynku.

giełdA pApierów wArtościowych – nasza aktywność w tym obszarze obejmuje doradztwo w zakresie 
funkcjonowania rynków kapitałowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyli NewConnect i Catalyst; 
współpracujemy również z Domem Maklerskim Secus AM, który może dokonać – na preferencyjnych wa-
runkach – kompleksowej oferty emisji i wprowadzenia akcji lub obligacji spółki do obrotu na tych rynkach. 

POZNAJ nowe możliwości finansowania i wykorzystaj pomoc naszych 
ekspertów za darmo!

POZYSKAJ inwestora gotowego uwierzyć w sukces Twojego projektu. Za-
prezentuj swoją firmę na naszym portalu internetowym. Weź udział w road 
show i zaprezentuj się inwestorom podczas 24 spotkań w całej Polsce.

Dzięki działaniom podejmowanym w ramach projektu Łowcy Biznesu, 
przedsiębiorcy mają szansę pozyskać kapitał od inwestorów kapitało-
wych, takich jak: Aniołowie Biznesu i fundusze venture capital oraz inwe-
storzy indywidualni nabywający instrumenty przedsiębiorstwa w związku 
z jego debiutem na rynku kapitałowym NewConnect bądź Catalyst.

ZDOBĄDŹ praktyczną wiedzę. Nasze interaktywne warsztaty i szkolenia 
są przygotowane specjalnie z myślą o innowacyjnych przedsiębiorcach, 
zainteresowanych nowymi możliwościami finansowania. Swoją wiedzę 
przekazują nasi specjaliści we współpracy z partnerami merytorycznymi: 
Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, renomowanymi kancela-
riami prawnymi i ekspertami rynku finansowego.

ROZPROMUJ swOJĄ fiRMę na RynkU. Jako jedyna instytucja oferujemy 
najbardziej atrakcyjnym przedsiębiorcom udział w 18 ogólnopolskich 
programach telewizyjnych. Secus Wsparcie Biznesu wydaje również ma-
gazyn Investment Tribune, w którym prezentujemy przykłady działalności 
podmiotów z naszej sieci. Patronat medialny nad działaniami w projekcie 
sprawuje Dziennik Gazeta Prawna, czasopismo MBA Manager oraz portal 
inwestycje.pl. To niepowtarzalna okazja, aby rynek poznał Twoją markę! 

wykORZystaJ nasZ POtencJał – jesteśmy jedną z największych sieci 
Aniołów Biznesu w Polsce i Europie. Należymy do Europejskiej Sieci Aniołów 
Biznesu EBAN!




