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PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

A PortfoLion jelenleg 3 alapot kezel összesen 18,1 milliárd Ft értékben
OTP-DayOne Magvető
Tőkealap

OTP Kockázati Tőkealap I.

PortfoLion Regionális
Magántőke Alap

Magvető

Növekedési

Magántőke

2013. november

2010. június

2012. június

6 év

8 év

10 év

1,3 milliárd Ft

6,8 milliárd Ft

10 milliárd Ft

7

13

3

Vállalati életfázis
Alapítás éve
Futamidő
Alap mérete
Befektetések száma
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A technológiai fejlődés, a szabályozói környezet változása és az új szereplők belépése egyre
erősödő versenyt eredményeznek a bankszektorban
Bankok
Nem banki szereplők

 A bankok egyre inkább keresik az
együttműködési lehetőségeket a startupokkal,
a McKinsey felmérése szerint globálisan a
bankok 37%-ának van kockázati tőkealapja

 A hagyományosan nem banki tevékenységet
folytató szereplők is egyre nagyobb arányban
kínálnak banki szolgáltatásokat (pl. Alipay)

 A BBVA és a Santander példáját követve az
UniCredit 2016-ban 200 mUSD értékű fintech
alapot indított
 A hazai piacon az év végén megjelenik az
MKB fintech inkubátora a Wells Fargo és
Barclays nemzetközi példáját követve

Szabályozók

Fintech

Startupok

 A fejlett piacok szabályozói
környezete is támogatja új
szereplők belépést a banki
szolgáltatások piacára
 Az EU-ban a PSD2 megnyitja
a banki fizetési piacot új
szereplők számára

 A legtöbb fintech innováció startupoktól
származik
 Az 1 milliárd USD cégértéket meghaladó
startupok szám egy év alatt 10-ről 46-ra
nőt

Kockázati tőke
 A fintech cégekbe történő befektetések globális összértéke az elmúlt 5
évben csaknem nyolcszorosára nőtt, 2015-ben elérte a 19.1 milliárd USD-t
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Az alapkezelő tevékenysége a vállalati életciklus több fázisát is lefedi

Forrás: M27 Absolvo (http://www.m27.eu/hu/Finanszirozas/A_novekedes_penzugyi_forrasai.php)
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Az európai kockázati tőke iparág sajátosságaként az állam jelentős szerepet kap
a források biztosításában, amely hosszú távon ambivalens helyzetet teremt
Az európai kockázati tőke iparágban jelentős szerepet kap az
állam. A legjobb gyakorlatok alapján az államnak az
oktatásban, a vállalkozási infrastruktúra megteremtésében, a
versenyszabályozásban, és a közösségi ambicionálásban van
kulcs szerepe.



A startupok és a kockázati tőke divatossá válásával az állami
szerepvállalás az inadekvát és legtöbbször hatékonyatlan
megoldások irányába tolódik el, mint a korai fázisú, direkt
finanszírozási
programok
(Észtország,
Magyarország,
Lengyelország), vagy mint például a magyar Jeremie.







Forrás: European Private Equity Activity, 2013
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Az állami finanszírozású kockázati tőke programok értékelése
ellentmondásos:

[CELLRANGE]

A kockázati tőke források biztosításában Európában az állami
szerepvállalás stabilan 38,3% volt 2012-2013 folyamán.

[CELLRANGE]

Pozitív
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Kockázati tőkealapok befektetőinek hozzájárulása típusonként
Európában, 2013-ban

Negatív

Olcsó, könnyen elérhető
forrás

Túlzott lokális szemlélet, nem
piaci fókusz

Kockázat megosztás (állami
és privát szféra)

Kényelmes helyzetet teremt
a vállalkozónak

Infrastruktúra-építés
átvállalása, elindítása

Tulajdonosi szemlélet hiánya

Kockázati tőke iparág
fejlesztése

Nem garantál folytonosságot,
egyszeri forrás

Piaci folyamatok beindítása

Nem piacbarát
feltételrendszer

[CELLRANGE]

105 alap
91 alapkezelő
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Állami intézmények - 38,3%

Egyéni befektetők - 18,3%

Alapok alapjai - 9,9%

Nyudíjalapok - 8,9%

Nagyvállalatok - 7,4%

Családi vagyonkezelők - 4,5%

Biztosítók - 3,6%

Alapítványok - 2,7%

Bankok - 2,5%

Állami befektetési alapok - 2,0%

Egyéb alapkezelők - 1,6%

Felsőoktatási intézmények - 0,3%

Az alapkezelő és a portfólió cégek közösen dolgoznak következő körös tőkeemelések és
sikeres exitek megvalósításán
Oradian









Felhő-alapú banki szoftver a fejlődő országok bankjai
számára
16 fizetős ügyfél
1,2 millió végfelhasználó
2015-ben összesen 6,5 millió tranzakciót bonyolított
OTP-Day One Magvető Tőkealap: €250.000
befektetés
€1 millió kezdő befektetési kör (további befektetők:
Credo VC, Playfair Capital, Africa Angels Network,
Esther Dyson, Moaffak Ahmed, Pule Taukobong)
€2,5 milliós Series befektetési kör zárult 2016 Q3-ban

Szállás.hu
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Online szálláshely, szálláskupon és konferenciahotel
közvetítés
2015-ben már több mint 10 milliárd Ft értékben
történő közvetítés, közel 100 alkalmazottal
Régiós lefedettség mellett lengyel piacra lépés 2016ban
Deloitte Fast 50 első és harmadik helyezett 2014-ben,
illetve 2015-ben
A PortfoLion Regionális Magántőke Alap és az OTP
Bank Nyrt. közös kivásárlás (70-30%) összesen
maximum 2,8 milliárd Ft értékben

AdasWorks







Mesterséges intelligencia elven működő integrált
szoftver önvezető autók számára
Partnerek: Volvo, Kyocera, HERE
OTP-Day One Magvető Tőkealap 2015 Q3-ban szállt
be €400.000 befektetéssel egy €2,4 millió Series A
körbe €7 millió értékelésen
Befektető társak: Bosch VC, Inventure, Nvidia, Poju
Zabludowicz, Tim Draper
$5 millió Series B kör zárult 2016 Q1-ben $20 millió
értékelésen, amiben az alap €260.000 befektetéssel
vett részt

Gravity






Online ajánlórendszer internetes oldalak, elsősorban
webshop-ok számára
30+ ügyfél világszerte, havi kb. 45 millió Ft visszatérő
árbevétel
2015-ben 50% árbevétel növekedést és nyereséges
működést ért el
Globális ügyfélkörrel rendelkezik, olyan szereplőkkel,
mint Dailymotion, P&G, OLX és Allegro
300 millió Ft tőkebefektetés az OTP KTA I. részéről



Molnár András
molnar.andras@portfolion.hu
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