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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Η παρακάτω ∆ιπλωµατική Εργασία έγινε στα πλαίσια του ∆ιατµηµατικού 

προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας-ΤΕΙ 

∆υτικής Μακεδονίας, «Επιχειρηµατική Πληροφορική», από την φοιτήτρια του 

τµήµατος, ∆εληζήση Ιωάννα και µε την επίβλεψη και βοήθεια του κ. Καραφόλα 

Συµεών, Αναπληρωτή Καθηγητή. Το θέµα της εργασίας είναι «Ο Θεσµός του 

Venture Capital στην Ελλάδα». Στην συγγραφή της εργασίας σηµαντική ήταν η 

συµβολή της κ. Αντιγόνης Λυµπεροπούλου από το ΤΑΝΕΟ, η οποία έδωσε 

σηµαντικές πληροφορίες και χρήσιµες συµβουλές σε απορίες που υπήρξαν. Επίσης 

σηµαντική βοήθεια προσέφερε η τηλεφωνική επικοινωνία µε τον κ. Ζαχαρία Παλέξα 

της Parthenon Trust S.A., ο οποίος έδωσε πολλές και χρήσιµες πληροφορίες που 

διαφορετικά θα ήταν αδύνατο να βρεθούν. Χρήσιµη ήταν ακόµα, η βοήθεια του κ. 

Γιώργου Κουκουζέλη, της NBG Venture Capital καθώς και του κ. Σπύρου 

Παπαδάτου της IBG management S.A., οι οποίοι διέθεσαν πληροφορίες και γραπτό 

υλικό. 

Στην εργασία αυτή γίνεται µία προσπάθεια να αναλυθεί η έννοια του Κεφαλαίου 

Επιχειρηµατικών Συµµετοχών και να διερευνηθεί η ανάπτυξη του θεσµού στην 

Ελλάδα. Συγκεκριµένα, η διάρθρωση της εργασίας έχει ως εξής: 

Στο πρώτο µέρος γίνεται µια ιστορική αναδροµή του θεσµού γενικά και προσπαθούν 

να εντοπιστούν οι διαφορές του µε τις παραδοσιακές µορφές χρηµατοδότησης. 

Επίσης αναφέρονται οι πηγές κεφαλαίων και οι µορφές επενδύσεων του ΕΚΥΚ µε 

µια ιδιαίτερη ανάλυση στις µορφές χρηµατοδότησης στα διάφορα στάδια µιας 

επιχείρησης. 

Στο δεύτερο µέρος αναλύεται Ο θεσµός του Venture Capital στην Ελλάδα. 

Περιγράφεται το Νοµικό Πλαίσιο που αφορά το ΕΚΥΚ και έπειτα γίνεται µια 

περιγραφή των Εταιριών Επιχειρηµατικών Συµµετοχών που είναι µέλη της HVCA 

(Hellenic Venture Capital Association) - Ένωσης Ελληνικών Εταιριών 

Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων, µε έµφαση τους κλάδους που επενδύουν τα ελληνικά 

venture capital, την γεωγραφική διασπορά και τις µορφές επενδύσεων. 
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Α΄ ΜΕΡΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ  

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

 
1.1  Γενικά για την Χρηµατοοικονοµική Στρατηγική (Financial Strategy)  

Σε κάθε στάδιο της εξέλιξης µιας επιχείρησης υπάρχουν καίρια ζητήµατα που 

απασχολούν τον επιχειρηµατία. Μερικά από αυτά είναι: Πόσα χρήµατα χρειάζεται το 

επιχειρηµατικό εγχείρηµα; Πότε ακριβώς χρειάζονται; Πόσο χρονικό διάστηµα θα 

διαρκέσει αυτή η βοήθεια; Που και από ποιόν µπορεί να αντληθεί το απαιτούµενο 

κεφάλαιο; Και πως αυτή η διαδικασία θα οργανωθεί και θα διοικηθεί; Όλα αυτά τα 

ερωτήµατα, και πολλά άλλα, ζητούν την απάντηση τους, και πρέπει να τεθούν στην 

κατάλληλη χρηµατοοικονοµική στρατηγική. 

Η χρηµατοοικονοµική στρατηγική συνδέεται και αλληλεξαρτάται από την γενικότερη 

επιχειρηµατική στρατηγική, και ειδικότερα µε την οργανωσιακή στρατηγική και τη 

στρατηγική του προϊόντος και της αγοράς. Επεκτείνεται πέρα από την απλή 

οικονοµική απόφαση για το λόγο που θα έχει το χρέος/υποχρεώσεις προς τη καθαρά 

θέση (dept-versus-equity), και λαµβάνει υπόψη της και τις σχέσεις που υπάρχουν 

ανάµεσα στις χρηµατοοικονοµικές αποφάσεις και την ανάπτυξη, την ευελιξία και τον 

έλεγχο που µπορεί να έχει η επιχείρηση, (εξαιτίας των χρηµατοοικονοµικών της, 

αποφάσεων). Για παράδειγµα, η απόφαση µιας επιχείρησης να χρηµατοδοτήσει µία 

νέα επένδυση της µε µορφή χρέους, π.χ. δάνειο, µπορεί να περιορίσει, µε διάφορους 

τρόπους, τις µελλοντικές της, εναλλακτικές χρηµατοοικονοµικές, και µη, επιλογές. 

Μπορεί, λόγου χάρη, να περιοριστεί η δυνατότητα για εξόφληση του χρέους ή και 

αντικατάστασής του µέσω αύξησης της καθαρά θέσης ή µέσω άλλης µορφής χρέους-

δανεισµού, ή ακόµη, να περιοριστούν οι πιθανές πηγές χρηµατοδότησης για νέα 

προϊόντα. Οι χρηµατοοικονοµικές στρατηγικές αποφάσεις, είναι αλληλεξαρτώµενες 

µε τις αποφάσεις της οργανωσιακής στρατηγικής και της στρατηγικής του προϊόντος 

και της αγοράς, και η δυνατότητα για επιτυχία της επιχείρησης είναι µεγαλύτερη όταν 

οι αποφάσεις αυτών των στρατηγικών εναρµονίζονται. 

Πλήθος παραγόντων, διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην απόφαση στο αν θα 

επενδύσει κανείς ή θα δανείσει µία επιχείρηση. Τέτοιοι παράγοντες είναι: Η στάση 

του επενδυτή ή του επιχειρηµατία απέναντι στο κίνδυνο, το στάδιο εξέλιξης της 

επιχείρησης, οι στόχοι που θέτει ο επιχειρηµατίας σχετικά µε την ανάπτυξη της 
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εταιρίας, τον έλεγχο, την ρευστότητα και το βαθµό επέκτασης (harvesting) της, η 

δυναµική της επιχείρησης και ο βαθµός ευκολίας εξόδου του επενδυτή από την 

επιχείρηση, και πλήθος άλλοι παράγοντες που καθορίζουν το ποια µορφή 

χρηµατοδότησης είναι κατάλληλη σε κάθε στάδιο εξέλιξης της επιχείρησης, και µε τι 

κόστος. 

 
1.2 Βασικές Πηγές Χρηµατοδότησης 
Οι δύο βασικές πηγές χρηµατοδότησης µιας επιχείρησης είναι οι παρακάτω: 

 Ίδια Κεφάλαια 
 Ξένα Κεφάλαια 

 
 Ίδια Κεφάλαια (Internal Funds) 

Ελάχιστες επιχειρήσεις, εάν όχι καµιά, αρχίζουν την λειτουργία τους χωρίς τα 

προσωπικά κεφάλαια που διαθέτει ο επιχειρηµατίας. Έκτος του ότι αποτελούν τη 

λιγότερο ακριβή χρηµατοδότηση σε όρους κόστους και ελέγχου, κρίνονται 

απαραίτητα για να µπορέσει η επιχείρηση να προσελκύσει εξωτερικούς επενδυτές, 

όπως είναι οι τράπεζες και οι venture capitalists. Και αυτό γιατί η µη συµµετοχή του 

ίδιου του επιχειρηµατία στην επιχείρηση του µε δικά του κεφάλαια, δίνει την αίσθηση 

στους εξωτερικούς επενδυτές πως και ο ίδιος δεν έχει εµπιστοσύνη στο εγχείρηµά 

του. 

Ο επιχειρηµατίας θα πρέπει να ξέρει πως οι εξωτερικοί επενδυτές δεν ενδιαφέρονται 

τόσο για το µέγεθος των κεφαλαίου που συνεισφέρει ο επιχειρηµατίας στην 

επιχείρηση, όσο για το ότι όλα τα χρήµατα και πάγια που διαθέτει ο επιχειρηµατίας 

είναι επενδεδυµένα στην επιχείρησή του. Έτσι αισθάνονται σίγουροι και βέβαιοι ότι 

το επιχειρηµατικό εγχείρηµα αξίζει να τύχει της προσοχής τους και ίσως και της 

επένδυσής τους.  

Στην κατηγορία των Ίδιων Κεφαλαίων ανήκουν και τα εσωτερικά δηµιουργούµενα 

κεφάλαια που προέρχονται από διάφορες εσωτερικές πηγές της επιχείρησης:  

Κέρδη, πώληση ενεργητικών στοιχείων, µείωση του κεφαλαίου κίνησης, 

διευκολύνσεις πληρωµής και γραµµάτια εισπρακτέα. Αυτό που συνηθίζεται σε κάθε 

νέο επιχειρηµατικό εγχείρηµα, κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του (start-up), είναι 

τα πρώτα κέρδη να επανεπενδύονται στην επιχείρηση µιας και η εξωτερική 

χρηµατοδότηση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αυτό θα εξασφαλίσει τα µετρητά που κατά 

τη φάση του start-up, κρίνονται απαραίτητα. 
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 Ξένα Κεφάλαια (External Funds) 

Η άλλη εναλλακτική πηγή χρηµατοδότησης της επιχείρησης είναι τα ξένα κεφάλαια. 

Τα κεφάλαια αυτά προέρχονται από εξωτερικές χρηµατοοικονοµικές πηγές όπως 

δάνεια, καινοτοµικά κεφάλαια (venture capital). Οι εναλλακτικές πηγές εξωτερικής 

χρηµατοδότησης θα πρέπει να αξιολογούνται σύµφωνα µε τρεις παραµέτρους: το 

χρόνο, τα διαθέσιµα κεφάλαια, και το ποσό απώλειας ελέγχου από την πλευρά της 

επιχείρησης. Τα ξένα κεφάλαια ουσιαστικά αποτελούν χρηµατοδότηση µε µορφή 

υποχρεώσεων σε τρίτους. 

 

 Χρηµατοδότηση µε την µορφή υποχρεώσεων σε τρίτους  

Η χρηµατοδότηση µε την µορφή υποχρεώσεων σε τρίτους (Debt Financing), είναι µία 

χρηµατοοικονοµική µέθοδος, συνήθως δάνειο, που σχετίζεται µε κάποιο τόκο, η 

πληρωµή του οποίου γίνεται µόνο έµµεσα, µέσω των πωλήσεων και των κερδών της 

επιχείρησης. Συνήθως, η µορφή αυτή χρηµατοδότησης απαιτεί εκτός από την 

αποπληρωµή των κεφαλαίων, και τη καταβολή του τόκου (ενός ποσού που ορίζεται 

ανάλογα µε το επιτόκιο δανεισµού), την ύπαρξη παγίων (π.χ. αυτοκίνητα, κτίρια, γη), 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως εγγύηση για το δάνειο. 

Εάν η χρηµατοδότηση είναι βραχυπρόθεσµη (για λιγότερο από ένα χρόνο), τα 

χρήµατα χρησιµοποιούνται συνήθως για την κάλυψη των αναγκών σε κεφάλαιο 

κίνησης (working capital) που θα χρηµατοδοτήσει τα αποθέµατα, τα γραµµάτια 

εισπρακτέα και τη γενικότερη λειτουργία της επιχείρησης. Τα κεφάλαια αυτά 

αποπληρώνονται από τις εισπράξεις των πωλήσεων και από τα κέρδη κατά την 

διάρκεια του χρόνου. Αντίθετα η µακροπρόθεσµη χρηµατοδότηση (που διαρκεί για 

περισσότερο από ένα χρόνο) χρησιµοποιείται συνήθως για την αγορά παγίων όπως 

µηχανήµατα, γη ή κτίρια, όπου µέρος της αξίας του παγίου (συνήθως 50 έως 80 % 

της συνολικής αξίας) χρησιµοποιείται ως εγγύηση. 

Ο δανεισµός διευκολύνει τον επιχειρηµατία όταν τα επιτόκια δανεισµού είναι 

χαµηλά, γιατί τότε διατηρεί µεγαλύτερο ποσοστό της ιδιοκτησίας. Πρέπει όµως να 

λαµβάνει υπόψη του ότι οι υποχρεώσεις δεν πρέπει να είναι σε τέτοιο βαθµό που η 

αποπληρωµή τους θα καθιστεί δύσκολη. Το γεγονός αυτό µπορεί να εµποδίσει την 

ανάπτυξη της εταιρίας και να την οδηγήσει πιθανώς σε χρεοκοπία. 

Η χρηµατοδότηση µε τη µορφή συµµετοχής στη καθαρά θέση (Equity Financing) δεν 

απαιτεί εγγύηση και προσφέρει στον επενδυτή κάποια µορφή συµµετοχής στην 

ιδιοκτησία της επιχείρησης. Η µορφή αυτή χρηµατοδότησης χρησιµοποιείται να 
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καλύψει τα µη καλυπτόµενα από το τραπεζικό σύστηµα κενά, για να διατηρήσει την 

ιδιοκτησία και να µειώσει τους κινδύνους που έχει ο δανεισµός. Ο επενδυτής 

συµµετέχει στα κέρδη και τις υποχρεώσεις ή ακόµα τις ζηµιές που µπορεί να έχει η 

επιχείρηση κατά το ποσοστό της συµµετοχής του σ’ αυτή. 

Ο λόγος των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τη καθαρά θέση διαφέρει ανάλογα 

µε τη φύση και το µέγεθος της εταιρίας. Σε ορισµένες περιπτώσεις µικρών 

επιχειρήσεων, η καθαρά θέση της εταιρίας µπορεί να αποτελείται αποκλειστικά από 

χρήµατα του ιδιοκτήτη. Ενώ σε περιπτώσεις µεγάλων εταιριών, οι ιδιοκτήτες είναι 

περισσότεροι από ένας, π.χ. οι µέτοχοι ή οι venture capitalists. 

 

1.3 Ορισµός του Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου Υψηλού Κινδύνου 

Το Venture Capital µπορεί να αποδοθεί ως «Κεφάλαιο ∆ιακυνδινεύσεως», 

«Επιχειρηµατικό Κεφάλαιο», «Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών» ή 

Επιχειρηµατικό Κεφάλαιο Υψηλού Κινδύνου (ΕΚΥΚ). Η χρηµατοδότηση µέσω 

Venture Capital, όπως θα δούµε αναλυτικότερα παρακάτω, επιτυγχάνεται είτε µέσω 

της συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιριών µε αύξηση ή σπανιότερα µε 

εξαγορά τµήµατος αυτού είτε µε άλλα ευέλικτα σχήµατα, όπως η έκδοση νέας σειράς 

προνοµιούχων µετοχών ή µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, επιτρέπει δε στον 

κύριο µέτοχο σχεδόν πάντα να διατηρήσει τον έλεγχο της εταιρίας του. 

Η οικονοµική φύση του Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών είναι διττή, αφενός 

πιστωτική για τη χρηµατοδοτούµενη επιχείρηση (investee) και αφετέρου επενδυτική 

για την χρηµατοδοτούσα (investor). Ο υψηλός κίνδυνος της επένδυσης που 

αναδεικνύεται από τον όρο Venture, που σηµαίνει ριψοκίνδυνο και καινοτόµο, 

συνεπάγεται υψηλά ποσοστά αποτυχίας, αλλά και ευθέως ανάλογες του 

αναλαµβανόµενου κινδύνου αποδόσεις, σε περίπτωση τελεσφόρου καταλήξεως.  

Η απευθείας επένδυση κεφαλαίων µε τη συµµετοχή στο κεφάλαιο εταιριών που δεν 

έχουν εισαχθεί στο χρηµατιστήριο αποτελεί ένα θεσµό, ο οποίος υλοποιείται µέσω 

των εταιριών παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου (Venture Capital). 

Ο πιο στενός ορισµός λοιπόν, δίνει στο ΕΚΥΚ την έννοια της µακροπρόθεσµης 

µετοχικής επένδυσης σε µικροµεσαία επιχείρηση µεγάλου δυναµισµού, που 

κατευθύνεται, κατά κανόνα, αλλά όχι απαραίτητα, στην υψηλή τεχνολογία. Το 

σηµαντικότερο στοιχείο είναι ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες δυναµικών εταιριών 

που αναπτύσσονται µε γρήγορους ρυθµούς και χρειάζονται κεφάλαια για να 

χρηµατοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, διατηρώντας όµως υγιή πάντα κεφαλαιακή 
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διάρθρωση. Συναντάται συχνά και στην περίπτωση µεταβίβασης της ιδιοκτησίας της 

επιχείρησης, είτε σε µετόχους µειοψηφίας είτε σε στελέχη της διοίκησης, 

προσφέροντας την απαιτούµενη χρηµατοδότηση για την επίτευξη επιχειρηµατικών 

στόχων. 

Η επένδυση αυτή συνοδεύεται από σηµαντική υποστήριξη από την πλευρά του 

επενδυτή σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής της. Για αυτό το λόγο το ΕΚΥΚ µπορεί να 

θεωρηθεί ως «έξυπνο χρήµα», καθώς η πλειοψηφία των επενδύσεων συνοδεύεται από 

πολλά είδη µη-οικονοµικής υποστήριξης. Οι Εταίροι(corporates) συχνά µετέχουν στο 

διοικητικό συµβούλιο, προσελκύουν δουλειές στην εταιρία που επενδύουν και 

βοηθούν στη βελτίωση των ενδοεπιχειρησιακών διαδικασιών. Επίσης, η κεφαλαιακή 

ενίσχυση µιας εταιρίας είναι δυνατή τόσο σε αρχικό στάδιο (seed ή start-up capital) 

όσο και σε µεταγενέστερο (development capital), όπως θα δούµε αναλυτικά και 

παρακάτω. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου Υψηλού Κινδύνου (European 

Venture Capital Association) ορίζει το ΕΚΥΚ ως µια µετοχική επένδυση σε 

επιχειρήσεις µε προοπτική γρήγορης ανάπτυξης, συνοδευόµενη από δραστηριότητες 

εκ µέρους των επενδυτών-παροχή συµβουλών, δικτύου γνωριµιών και ενεργή 

διοικητική υποστήριξη, που αυξάνουν την αξία της επιχείρησης, µε πρώτιστο στόχο 

τα κεφαλαιακά κέρδη. 

Η επετηρίδα (EVCA Yearbook) του 1990 του EVCA ορίζει τους Venture Capitalists 

σαν οργανωτικές µονάδες ή πρόσωπα που µπορούν να ασκήσουν ουσιώδη δράση 

στην διαχείριση της χρηµατοδότησης για το ξεκίνηµα και την ανάπτυξη των µη 

εισηγµένων µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν σηµαντική δυναµική 

ανάπτυξης στον τοµέα των προϊόντων, της τεχνολογίας, των επιχειρήσεων και των 

υπηρεσιών και σκοπός των Venture Capitalists είναι τα µακροχρόνια κέρδη που 

ξεπληρώνουν το αρχικό ρίσκο. [Bygrave/Timmons 1992 σελ 74] 

 

1.3.1 Ιστορική Αναδροµή 

To Venture Capital αποτελεί µορφή χρηµατοδότησης, καταρχήν ιδιωτική, η οποία 

γεννήθηκε από την οικονοµική αναγκαιότητα του δανεισµού που δηµιούργησε η 

γοργή ανάπτυξη της τεχνολογίας κατά το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα. Από την 

εµφάνιση της καπιταλιστικής οικονοµικής οργάνωσης, το κεφάλαιο εκφρασµένο σε 

χρήµα αποτέλεσε το βασικό παράγοντα της οικονοµικής παραγωγής, καθώς και 

προϋπόθεση της ανάπτυξης οποιασδήποτε επιχειρηµατικής πρωτοβουλίας. Ενώ όµως 
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στα αρχικά στάδια ανάπτυξης της αστικής οικονοµίας η επιχειρηµατικότητα, όπως 

ήταν φυσικό, είχε οικογενειοκρατικό χαρακτήρα, λόγω της µικρής σηµασίας των 

τεχνικών γνώσεων για την ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας, µετά την 

βιοµηχανική επανάσταση και ιδιαίτερα την επανάσταση της µικροηλεκτρονικής, η 

κατοχή της γνώσης και ιδιαίτερα της τεχνογνωσίας (know-how), αύξησε την 

φιλοδοξία, αλλά και την δυνατότητα συµµετοχής άλλων κοινωνικών φορέων στην 

ανάπτυξη επιχειρηµατικών πρωτοβουλιών. 

Σαν µια πρώιµη µορφή ΕΚΥΚ Θα µπορούσαµε να θεωρήσουµε στην Αρχαία 

Ελλάδα,, αυτή που περιγράφεται στα Πολιτικά του Αριστοτέλη. Σύµφωνα µε τον 

Αριστοτέλη, ο Θαλής ο Μιλήσιος χρησιµοποιώντας τις επιστηµονικές του γνώσεις 

και την επιχειρηµατική του οξύτητα, προέβλεψε πλούσια σοδειά ελιάς, τόσο σε 

ποσότητα, όσο και σε ποιότητα για ένα συγκεκριµένο έτος. Έτσι έπεισε κάποιους 

ανθρώπους να τον χρηµατοδοτήσουν και κατάφερε να µισθώσει όλα τα ελαιοτριβεία 

της Μιλήτου και της Χίου µε χαµηλό µίσθωµα. Όταν ήρθε ο χειµώνας και 

επιβεβαιώθηκαν οι προβλέψεις του, η ζήτηση για τα ελαιοτριβεία ήταν πολύ µεγάλη. 

Έτσι ο Θαλής ο Μιλήσιος, εκµεταλλευόµενος το µονοπώλιό του και την ορθότητα 

των προβλέψεών του, αποζηµιώθηκε πολύ υψηλά αυτός και κατά συνέπεια και οι 

χρηµατοδότες του, που ήταν συνέταιροί του, αφού υπερµίσθωσε τα ελαιοτριβεία 

[Ιακωβίδης Μέρος Α' 1991]. 

Πρωτοπόρος Ευρωπαϊκή χώρα στην οποία αναπτύχθηκε σηµαντικά το Venture 

Capital ήταν η Αγγλία, διότι η χώρα αυτή διέθετε τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα του 

πολύ αναπτυγµένου χρηµατοπιστωτικού τοµέα, καθώς και την αγγλοσαξονική 

επενδυτική κουλτούρα άµεσα συνδεδεµένη µε το ρίσκο.  

Ο θεσµός του Venture Capital έκανε την εµφάνισή του στην Μεγάλη Βρετανία από 

τον 15ο αιώνα µε τα υπερπόντια ταξίδια και τις υπεράκτιες επιχειρήσεις που έστηναν 

οι Βρετανοί έµποροι-καπετάνιοι σε χώρες όπως η Ινδία, η Ιαπωνία και άλλα µέρη της 

Ν.Α. Ασίας, χρηµατοδοτούµενοι από εύπορους ιδιώτες.  

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι το 1930, η εταιρία Charterhouse ήταν η πρώτη σύγχρονη 

επαγγελµατικά οργανωµένη και εξειδικευµένη εταιρία παροχής επιχειρηµατικού 

κεφαλαίου που λανσάρισε το καινοτοµικό κεφάλαιο µε την µορφή που είναι 

ευρύτερα κατανοητό σήµερα, χρηµατοδοτώντας νεοαναπτυσσόµενες και πολλά 

υποσχόµενες µικρές επιχειρήσεις. [Lorenz 1989]. 

To Venture Capital αναπτύχθηκε επίσης και σε άλλες χώρες, όπως η Γαλλία, η 

Ιταλία, η Γερµανία, η Ολλανδία. 
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Το 1960, το ΕΚΥΚ σηµείωσε µια εκπληκτική ανάπτυξη στις ΗΠΑ και κυρίως στη 

Silicon Valley, τον τόπο γέννησης της υψηλής τεχνολογίας και εξέλιξης. Οι 

εντυπωσιακές αποδόσεις που παρουσίασαν εκείνο τον καιρό οι επενδύσεις στους 

τοµείς της ηλεκτρονικής, της πληροφορικής και της βιοτεχνολογίας καθώς επίσης και 

κάποια πρόσθετα µέτρα της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την ανάπτυξη των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων, προσέλκυσαν χρηµατοδοτικούς οργανισµούς και κυρίως 

τράπεζες. 

Αναφέρουµε χαρακτηριστικά τα παρακάτω παραδείγµατα: 

 Το 1957 η επιχείρηση American Research & Development (ARD) επένδυσε 

70,000$ για το 77% του κοινού µετοχικού κεφαλαίου µίας νέας επιχείρησης που 

ιδρύθηκε από 4 αποφοίτους του MIT. Το 1971 το µετοχικό κεφάλαιο της 

επιχείρησης αυτής έφτασε τα 355 εκ.$, δηµιουργώντας την Digital Equipment 

Corporation (DEC), η οποία στις µέρες µας είναι µια από τις ηγετικές εταιρίες 

παγκοσµίως στο χώρο των πληροφοριακών συστηµάτων. 

 Μετά από µηνιαίες απώλειες ύψους 1 εκατ.$ και για περισσότερο από 29 

συνεχόµενους µήνες τα 25 εκατ.$ αρχικής επένδυσης στην Federal Express 

έφτασαν το 1,2 δις$ κατά την πρώτη δηµόσια εγγραφή της συγκεκριµένης 

εταιρίας.  

Εκτός όµως από τις ΗΠΑ το ΕΚΥΚ εξαπλώθηκε και σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες 

γύρω στο 1970. Έτσι στην Ευρώπη τον πρωταρχικά πρωτοποριακό ρόλο είχε και πάλι 

η Μ. Βρετανία, όπως ήταν αναµενόµενο. Τα µέτρα που πήρε η συγκεκριµένη χώρα 

για την ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού της συστήµατος, σε συνδυασµό µε το ότι η 

Πολιτεία θεώρησε το ΕΚΥΚ ως ένα µοχλό ενδυνάµωσης της οικονοµίας της, 

φανερώνουν την ηγετική και πρωτοποριακή της θέση στον χώρο. 

Τα θεµέλια όµως του σύγχρονου ΕΚΥΚ µπορούν να αναχθούν στα τέλη του 18ου 

αιώνα, όταν εφευρέτες όπως ο Stephenson, Arkright, Crompton και Brunel έβρισκαν 

εύπορους ιδιώτες επενδυτές, προκειµένου να υποστηρίξουν τα σχέδιά τους, πολλά 

από τα οποία ήταν καθοριστικής σηµασίας για την επιτυχία της πρώτης Βρετανικής 

Βιοµηχανικής Επανάστασης.  

Μετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, ο θεσµός του ΕΚΥΚ, παρόλο που δεν ήταν 

ιδιαίτερα γνωστός, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη και εξέλιξη τόσο της 

Αµερικανικής όσο και της Παγκόσµιας οικονοµίας. Ο ρόλος του θεσµού αυτού στη 

δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας ,αλλά και πρωτοποριακών προϊόντων και 

υπηρεσιών ,καθώς επίσης και στην αύξηση του ανταγωνισµού ήταν ιδιαίτερα 
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καταλυτικός για το µέλλον της ∆ιεθνούς Οικονοµίας. Το 19ο αιώνα άρχισαν να 

ιδρύονται ΕΚΕΣ αναλαµβάνοντας υψηλού κινδύνου τεχνικά έργα όπως αυτό της 

∆ιώρυγας του Σουέζ, καθώς και την δηµιουργία των σιδηροδροµικών γραµµών της 

Ν. Αµερικής. 

Από τις αρχές έως τα µέσα της δεκαετίας του '90, ο θεσµός του ΕΚΥΚ λειτούργησε 

αποδοτικά και καθιέρωσε τον κλάδο της χρηµατοδότησης µε επιχειρηµατικό 

κεφάλαιο ως έναν ώριµο παράγοντα της παγκόσµιας οικονοµίας. 

Από το 1996 και µετά, η αλµατώδης ανάπτυξη του internet και της αµερικανικής 

οικονοµίας αλλά και οι πετυχηµένες εισαγωγές στο χρηµατιστήριο εταιριών Internet 

όπως η Netscape, η Yahoo, η e-Bay κλπ, έφεραν έναν άνευ προηγουµένου πυρετό 

ενδιαφέροντος για ότι είχε να κάνει µε νέες ιδέες γύρω από αυτό που ονοµάστηκε 

"Νέα Οικονοµία". Τα φαινόµενα που παρατηρήθηκαν στα 2-3 χρόνια που 

ακολούθησαν είναι γνωστά: 

Μέσα σε 6 µήνες, ο Nasdaq ανέβηκε από τις 2.600 στις 5.000 µονάδες και οι 

εισηγµένες εταιρίες της νέας οικονοµίας είχαν αστρονοµικές αποτιµήσεις. Ακόµη και 

ζηµιογόνες εταιρίες 200-2.000 ατόµων, µε τζίρους µερικών δεκάδων εκ. δολαρίων, 

άξιζαν στο χρηµατιστήριο περισσότερο από µεγάλες κερδοφόρες πολυεθνικές µε 

δεκάδες χιλιάδες υπαλλήλους και τζίρους δις δολαρίων. Παγκοσµίως ιδρύθηκαν έως 

και 5.000 dot.com start-up εταιρίες. Αυτή όµως η εξωπραγµατική φούσκα ήταν 

αναπόφευκτο να σκάσει τόσο απότοµα όσο δηµιουργήθηκε. Μέσα σε ένα χρόνο, ο 

Nasdaq κατρακύλησε πίσω στις 2.000 µονάδες. Εκτός από τους µεµονωµένους 

επενδυτές που έχασαν περιουσίες στο Nasdaq, τεράστιες ζηµιές είχαν και οι ΕΚΕΣ 

που υποστήριξαν απλόχερα τα αποτυχηµένα σχήµατα. Μερικά VC των ΗΠΑ 

ανέφεραν αρνητικές αποδόσεις της τάξης του -70% έως και -200% για τη χρονιά του 

2000. [ne.o, Νοέµβρ. 2001, σελ 70] 

 

Παρακάτω φαίνονται οι επενδύσεις του ΕΚΥΚ στην Αµερική για το έτος 2002,από 

τον οποίο διακρίνουµε ότι οι περισσότερες επενδύσεις έγιναν στην περιοχή του 

Silicon Valley, όπου υπήρχαν και οι περισσότερες εταιρίες.: 
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Πίνακας 1: Οι επενδύσεις του ΕΚΥΚ στις ΗΠΑ ανά περιοχή για το έτος 2002 (σε 

$εκ.) 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΕΚΥΚ ΣΤΙΣ ΗΠΑ ΑΝΑ ΠΕΡΙΟΧΗ 

No. ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ($ΕΚ.)

1 Silicon Valley 213 215 1974.2 
2 New England 116 117 767.5 
3 Southeast 72 72 427.9 
4 Midwest 56 57 239.5 
5 NY Metro 54 54 243.3 
6 DC/Metroplex 46 46 278.2 
7 Texas 42 42 293.5 
8 Northwest 41 41 275.9 
9 LA/Orange 

County 36 36 294.0 
10 San Diego 35 35 338.9 
11 Colorado 25 25 141.5 
12 Philadelphia 

Metro 23 23 192.3 
13 Southwest 20 20 65.0 
14 North Central 19 19 80.7 
15 South Central 10 10 57.3 
16 Unknown 4 4 16.0 
17 Upstate NY 2 2 15.5 
18 AK/HI/PR 1 1 1.9 
- ΣΥΝΟΛΟ 815 819 5703.3 

Πηγή: 2002 Pricewaterhouse Cooper/Venture Economics/NVCA Money Tree Survey 

 

Επίσης στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα συνολικά κεφάλαια και οι επενδύσεις 

στην Ευρώπη για το έτος 2001, περίπου δηλαδή την ίδια περίοδο µε τις επενδύσεις 

στις ΗΠΑ και από τον οποίο φαίνεται η υπεροχή της Αγγλίας σε αντληθέντα και 

επενδεδυµένα κεφάλαια. 
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Πίνακας 2: Συνολικά κεφάλαια και επενδύσεις ανά χώρα στην Ευρώπη για το έτος 

2001 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

(2001) 

ΧΩΡΕΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

ΕΠΕΝ∆Ε∆ΥΜΕΝΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Αγγλία 20.485 6.926 
Γαλλία 5.492 3.287 
Γερµανία 3.713 4.435 
Ιταλία 1.875 2.185 
Σουηδία 1.815 2.043 
Ισπανία 751 1.199 
Ολλανδία 716 1.887 
Ελβετία 667 243 
Βέλγιο 651 410 
∆ανία 494 331 

Φιλανδία 407 257 
Νορβηγία 366 279 
Ιρλανδία 210 145 
Πολωνία 176 150 
Αυστρία 137 147 

Πορτογαλία 118 108 
Ουγγαρία 60 143 
Ελλάδα 51 104 

Τσεχική ∆ηµοκρατία 24 26 
Ισλανδία 6 18 
Σλοβακία 5 9 
ΣΥΝΟΛΟ 38.219 24.331 

Πηγή: EVCA, 2002Yearbook  

 

1.3.2 ∆ιαφορές ΕΚΥΚ-Παραδοσιακής Χρηµατοδότησης 

Οι επενδύσεις τύπου Venture Capital δεν πρέπει να εξοµοιώνονται µε άλλες 

παραδοσιακές µορφές χρηµατοδότησης επιχειρήσεων. Λόγω της φύσης των 

επενδύσεων, οι εταιρίες Venture Capital προϋποθέτουν ύπαρξη ικανών και έµπειρων 

στελεχών, µε εξειδικευµένες, ανάλογα µε την περίπτωση γνώσεις. Η δοµή µιας 

εταιρίας παροχής Venture Capital πρέπει να διακρίνεται για την ευελιξία της, η οποία 
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επιτρέπει προσαρµογή των ειδικότερων ενεργειών της στις ανάγκες του εκάστοτε 

επιχειρηµατικού κινδύνου. 

Συγκρίνοντας το Venture Capital µε τις παραδοσιακές µορφές χρηµατοδότησης, π.χ. 

δάνειο, παρατηρούµε ότι υπάρχουν κάποιες σηµαντικές διαφορές. Οι κυριότερες που 

µπορούν να επισηµανθούν είναι οι παρακάτω τρεις: 1) Το Venture Capital επενδύει 

σε σχετικά νέες επιχειρήσεις για τις οποίες δεν υπάρχουν επαρκή ιστορικά στοιχεία, 

2) η επένδυση πραγµατοποιείται σε µικρές επιχειρήσεις και µε άµεση συµµετοχή στο 

κεφάλαιο, ώστε ο επενδυτής να συµµετέχει ενεργητικά στη ζωή της επιχείρησης, 

πράγµα που δεν συµβαίνει µε τους επενδυτές µεγάλων επιχειρήσεων εισηγµένων στο 

χρηµατιστήριο (inactive role), 3) οι επενδύσεις σε Venture Capital δεν εξασφαλίζουν 

βραχυπρόθεσµη ρευστότητα στον επενδυτή, γιατί το κεφάλαιο βρίσκεται 

«παγιδευµένο» µέσα στην επιχείρηση για µια περίοδο 5 έως 10 ετών.[Ένωση 

Ελληνικών Τραπεζών-2001] 

Αναλυτικότερα, θα µπορούσαµε να πούµε ότι η αβεβαιότητα, αποτελώντας ένα κύριο 

χαρακτηριστικό των νέων επιχειρήσεων, τις καθιστά «επικίνδυνες» για 

χρηµατοδότηση. Αυτό γιατί η κεφαλαιοδοτούµενη επιχείρηση µπορεί ακόµη να µην 

έχει επαρκώς δοκιµασθεί στην πράξη Είναι λίγο απίθανο για παράδειγµα, για µια 

εταιρία που δεν έχει σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία, έχει αβέβαιο οικονοµικό 

µέλλον και ιστορικό αρνητικών κερδών, να χρηµατοδοτηθεί από µία τράπεζα Άρα 

είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι το σηµαντικότερο στοιχείο που διαφοροποιεί 

το ΕΚΥΚ από τις υπόλοιπες µορφές χρηµατοδότησης, είναι ο κίνδυνος. 

Η διαφορά του ΕΚΥΚ µε διάφορους άλλους τρόπους χρηµατοδότησης έγγυται και 

στο γενικό σκεπτικό λειτουργίας του ΕΚΥΚ ,που περιλαµβάνει εξ ορισµού την 

έννοια του κινδύνου. Οι ΕΚΕΣ εν γνώσει τους συµµετέχουν στο συστηµατικό 

κίνδυνο που αναλαµβάνει µια καινοτοµικά προσανατολισµένη επιχείρηση, µε την 

προοπτική όµως υψηλότερων κερδών, όπως είναι ευνόητο, σε περίπτωση που η 

επένδυση έχει θετική κατάληξη. Τα κέρδη αυτά θα προέλθουν κυρίως από την 

πώληση του ποσοστού των µετοχών που κατέχει, σε τιµή πολύ µεγαλύτερη από την 

αξία αγοράς τους, συνήθως κατά την εισαγωγή της χρηµατοδοτούµενης εταιρίας 

(investee) στο χρηµατιστήριο. Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τον παραδοσιακό 

τρόπο χρηµατοδότησης που απαιτεί σταθερή απόδοση, ανεξαρτήτως από τις 

µελλοντικές προοπτικές και αποδόσεις. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι Τράπεζες 

αποβλέπουν στην τοκοφορία των κεφαλαίων που τοποθετούν σε µία επένδυση σε 

συνδυασµό µε τα οφέλη, όπως είναι για παράδειγµα οι προµήθειες που µπορούν να 
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αποκοµίσουν από µεσολαβητικές εργασίες που µπορούν να αποσπάσουν από τη 

δραστηριότητα της χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης. 

Επίσης, ο τραπεζικός δανεισµός, ακόµα και όταν προσλαµβάνει καθαρά ιδιωτικό 

χαρακτήρα, δεν είναι άµοιρος γραφειοκρατικών καθυστερήσεων ή και 

καταχρηστικών όρων τραπεζικών συµβάσεων, στοιχεία που τελικά µειώνουν την 

αξιοπιστία του.  

Μία ακόµη σηµαντική διαφορά η οποία διαφαίνεται από τα παραπάνω είναι η 

συµµετοχή του ΕΚΥΚ στο µετοχικό κεφάλαιο. Οι ΕΚΕΣ συµµετέχουν ενεργά τις 

περισσότερες φορές στο συστηµατικό κίνδυνο που αντιµετωπίζουν οι 

χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις προσφέροντας τη γενικότερη στήριξη τους, 

οικονοµική, διοικητική και ψυχολογική, πράγµα που δε συµβαίνει µε τους επενδυτές 

µεγάλων επιχειρήσεων εισηγµένων στο χρηµατιστήριο ( inactive role). 

Ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των επενδύσεων Venture Capital, είναι η 

µειωµένη βραχυπρόθεσµη ρευστότητά τους (illiquid). Αυτό σηµαίνει ότι τα 

επενδυόµενα κεφάλαια δεν µπορούν να ζητηθούν ανά πάσα στιγµή πίσω από τον 

επενδυτή γιατί βρίσκονται «παγιδευµένα» µέσα στην επιχείρηση για µια περίοδο 5 

έως 10 ετών. [Lorenz 1989] 

Τέλος, οι Venture Capitalists,δεν επενδύουν κεφάλαια τα οποία διαθέτουν οι ίδιοι, 

αλλά διαδραµατίζουν τον ρόλο του ενδιάµεσου. Εκτελούν τις σηµαντικότερες 

λειτουργίες ενός χρηµατοοικονοµικού ενδιάµεσου, παίρνοντας κεφάλαια από ένα 

σύνολο επενδυτών και επανεπενδύοντάς τα σε υποψήφιες επιχειρήσεις που τηρούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις. Το Venture Capital δηλαδή συνδέει τρεις παράγοντες: 

 

 το επενδυτικό κοινό 

 τον διαχειριστή Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου Υψηλού Κινδύνου 

 τις επιχειρήσεις που υλοποιούν τα επενδυτικά σχέδια µε την προοπτική της 

υψηλής αποδοτικότητας. 

Κινητήρια δύναµη στην τριµερή συνεργασία είναι τα υψηλά κέρδη που αναµένεται 

να επιτευχθούν κατά την πώληση της συµµετοχής που απέκτησαν οι διαχειριστές των 

Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων Υψηλού Κινδύνου στις νέες επιχειρήσεις υψηλών 

προσδοκιών, όταν οι προσδοκίες αυτές αρχίσουν να αποδίδουν.  

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται σύγκριση των στοιχείων της κλασικής βιοµηχανικής 

χρηµατοδότησης µε εκείνα του καινοτοµικού κεφαλαίου. Τόσο οι ανάγκες των 

καινοτοµικών χρηµατοδοτήσεων όσο και οι βλέψεις τους διαφέρουν σηµαντικά σε 
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σύγκριση µε τις παραδοσιακές χρηµατοδοτήσεις. Στοιχεία όπως ειδικές γνώσεις, 

προσπέλαση στην αγορά και καλή φήµη εξυπηρετούν τις ανάγκες των ΕΚΕΣ σε 

µεγαλύτερο βαθµό από κάποια πάγια στοιχεία, όπως εγκαταστάσεις και µηχανήµατα. 

 

Σχήµα 1 : Στοιχεία της παραδοσιακής χρηµατοδότησης και χρηµατοδότησης του 

ΕΚΥΚ 

 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 
                                                                                   Χρηµατοδότηση 

                                                      Εγγύηση 

                                                                                                                 Απόδοση 
                                          (100%                                    Πληρω     πληρωµή 

                                           Επιτόκιο 12%)                            
 

 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

Ε                           Εγγύηση                                       Χρηµατ/τηση 

 

                                                                                   Χρηµατ/τηση 
                            (50%-70% 

                         Επιτ = 20%)                     Συν +                   Πληρωµή 

 
                                                                                                                                       Απόδοση 
 

                                                                                      
                                                                                   Πληρωµή 

Εγκαταστάσεις και 
Πάγια 

∆άνεια προς 
εταιρίες 

Εξοπλισµός 

Επιπλέον εισπράξεις 

Καινοτοµικό 
Κεφάλαιο 

Πραγµατοποίηση 
µιας ιδέας 

Επιχειρησιακή 
ανάπτυξη 

Βοήθεια σε 
management 

Νέες 
εισπράξεις 

Οι ΕΚΕΣ 
παίρνουν και 
αξιολογούν την 
ιδέα 

Πηγή: Μελέτη του ΟΟΣΑ, 1990“Καινοτοµικό Κεφάλαιο: Πλαίσιο Εξέλιξη και 

Στόχοι”, ΕΛΚΕΠΑ, Αθήνα 

 

1.4 Πηγές Κεφαλαίων του ΕΚΥΚ 
Το Κεφάλαιο Υψηλού Επιχειρηµατικού Κινδύνου µπορεί να προέλθει από διάφορες 

πηγές. Οι πηγές των κεφαλαίων Venture Capital επηρεάζουν άµεσα την δοµή της 

συµφωνίας που προσφέρεται στην χρηµατοδοτούµενη εταιρία καθώς επίσης και το 
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στυλ του management που θα ακολουθηθεί από τους Venture Capitalists, µετά την 

επένδυση. 

Οι Venture Capitalists αποτελούν τους managers ενός συνόλου πηγών 

χρηµατοδότησης από οικονοµικά εύπορους limited partners. Τέτοιου είδους 

επενδυτές είναι τα ασφαλιστικά ταµεία (pension funds), τα endowment funds, οι 

τράπεζες και άλλα ιδρύµατα (institutions), στα οποία συµπεριλαµβάνονται και 

εξωτερικοί επενδυτές. Η εταιρία Venture Capital συµµετέχει σε όλο αυτό µε 

αντάλλαγµα την απόκτηση ενός ποσοστού από τα πραγµατοποιηθέντα κέρδη καθώς 

και µία συνδροµή των επενδυτών. 

Για να αποκτήσουν τα απαιτούµενα κεφάλαια, οι εταιρίες Venture Capital, 

παρουσιάζουν ένα καλό ιστορικό των επενδύσεων τους και προσπαθούν να πείσουν 

τους επενδυτές ότι τα µελλοντικά κέρδη θα είναι µεγαλύτερα από αυτά που θα 

επιτυγχάνονταν µέσω του καθορισµένου επιτοκίου της αγοράς ή των επενδύσεων σε 

καθιερωµένες εταιρίες για τις οποίες υπάρχει σχεδόν πλήρης πληροφόρηση. 

Σε κάθε επένδυση, κατά τη σύνθεση του συνολικού απαιτούµενου κεφαλαίου, η 

εταιρία Venture Capital προσπαθεί να εξασφαλίσει την απαιτούµενη χρηµατοδότηση 

από τους διάφορους επενδυτές. Συγκεκριµένα, παρουσιάζει στους επενδυτές το ποσό 

των κεφαλαίων που απαιτεί η επένδυση στην επιλεχθείσα χρηµατοδοτούµενη εταιρία 

και έπειτα από κάποιο χρονικό διάστηµα (µερικές εβδοµάδες έως µερικούς µήνες) 

καταφέρνει να εξασφαλίσει το κεφάλαιο που απαιτείται.  

Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η δράση της Venture Capital εταιρίας, ως ενδιάµεσου 

στη σχέση επενδυτών και επιχειρήσεων, καθώς και η κύρια διαφορά της από τους 

Business Angels (Επιχειρηµατικοί Άγγελοι), καθώς και τους εταιρικούς επενδυτές, οι 

οποίοι επενδύουν χωρίς την ανάµιξη κανενός άλλου φορέα.  
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Σχήµα 2 : Η αγορά Venture Capital  

 

 

                                                          

                                                      

                                                                                                    

 

 

                                                                

                                                                                          

Επενδυτές

Εταιρίες 
Venture Capital 

Επιχειρήσεις 

Equity 

Equity 

Κέρδη 

 

 

Επιχειρηµατικοί Άγγελοι  
(Business Angels) 

 

 
Πηγή: Working Paper Series of OECD Directorate for Science, 

Industry (STI), 2000, “The Internationalisation of Venture Ca

Countries: Implications for Measurement And Policy” 

 

Σύµφωνα µε το BVCA, οι περισσότερες εταιρίες Venture Capit

αποκτούν τα κεφάλαια τους από εξωτερικές πηγές, κυρίως θεσµικο

επενδυτές, όπως είναι τα ασφαλιστικά ταµεία (pension funds),ο

εταιρίες και οι τράπεζες. Οι VC αυτοί ονοµάζονται Ανεξάρτητοι (In

εταιρίες Venture Capital των οποίων τα περισσότερα κεφάλαια προέ

µητρική εταιρία τους, είναι γνωστές ως Captives. Τέλος, υπάρχου

Captives που είναι πρώην Captives που αποκτούν κεφάλαια και 

πηγές.  

Πιο συγκεκριµένα, µπορούµε να κατατάξουµε τους χρηµατοδότες 

παρακάτω κατηγορίες: 

 

α. Ιδιώτες µε µεγάλη περιουσία.  

Αποτελεί την πιο παραδοσιακή µορφή από την οποία µπορεί 

Κεφάλαιο Υψηλού Επιχειρηµατικού Κινδύνου, που όµως σήµερα δ

ιδιώτες µε µεγάλη περιουσία ενδιαφέρονται για φορολογικούς λόγο

σε ΕΚΥΚ. Έτσι οι ιδιώτες επιδιώκουν να εισπράττουν έσοδα 

κεφαλαιακών κερδών (capital gains) παρά µε την µορφή του τρέχοντ

 

Μετρητά, 
διοικητική 
υποστήριξη, 
παρακολούθηση
                                    

                                    
Μετρητά, διοικητική 
και τεχνική 
υποστήριξη. 
Technology and 

pital in OECD 

al στην Αγγλία 

ύς (institutional) 

ι ασφαλιστικές 

dependents). Οι 

ρχονται από την 

ν και οι Semi-

από εξωτερικές 

του ΕΚΥΚ στις 

να προέλθει το 

εν κυριαρχεί. Οι 

υς να επενδύουν 

µε την µορφή 

ος εισοδήµατος. 
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Ακόµα και στην περίπτωση της ζηµιογόνου κατάληξης από την χρηµατοδότηση µιας 

νέας εταιρίας από τους ιδιώτες αυτούς, η καθαρή µετά φόρων ζηµία θα αποτελέσει 

µόνο ένα τµήµα της αρχικής τους επένδυσης, καθώς οι επενδυτές αυτοί 

φορολογούνται µε υψηλό φορολογικό συντελεστή. 

 

  

β. Ιδιωτικές Επενδυτικές Κοινοπραξίες και Εταιρίες (Private Partnerships 

and Corporations) 

Η πιο συνηθισµένη ΕΚΕΣ είναι οργανωµένη µε την νοµική µορφή της κοινοπραξίας 

και έχει ορισµένη διάρκεια ζωής, περίπου 10 χρόνια. Η κοινοπραξία απαρτίζεται από 

οµόρρυθµους εταίρους (general partners), οι οποίοι την διοικούν και ετερόρρυθµους 

εταίρους (limited partners), οι οποίοι παρέχουν την χρηµατοδότηση. Στο τέλος της 

καθορισµένης χρονικής περιόδου, που όπως είπαµε είναι τα 10 χρόνια µε παράταση 

µέχρι και 3 χρόνια, η κοινοπραξία διαλύεται και τα κεφάλαια διαµοιράζονται στους 

εταίρους. Συνεπώς η συνέχιση της δραστηριότητας των επιχειρηµατικών 

κεφαλαιούχων εξαρτάται από την ικανότητά τους να δηµιουργούν καινούργιες 

κοινοπραξίες. Οι περισσότερες ΕΚΕΣ της κατηγορίας αυτής έχουν την δοµή των 

εταιριών επενδύσεων, καθώς διαχειρίζονται ένα σύνολο κεφαλαίων (funds) το καθένα 

από τα οποία έχει τη νοµική µορφή µιας ξεχωριστής κοινοπραξίας. Όπως αναφέρει 

και ο ∆. Βασιλείου, από τις παλαιότερες κοινοπραξίες η πιο γνωστή είναι η American 

Research & Development που επένδυσε στην Digital Equipment Company (DEC) η 

οποία επένδυσε στην Apple. Μερικές από αυτές τις κοινοπραξίες γίνονται στη 

συνέχεια ανώνυµες εταιρίες και εισάγουν τις µετοχές τους στο χρηµατιστήριο µε 

σκοπό να κερδίσουν περισσότερα χρήµατα. [Βασιλείου ∆. 1995-∆ελτίο ένωσης ελληνικών 

τραπεζών] 

Η δηµιουργία µιας κοινοπρακτικής ΕΚΕΣ προϋποθέτει την έγγραφη συµφωνία των 

ΕΚΕΣ τόσο µε τους επενδυτές, όσο και µε τους νέους επιχειρηµατίες. Η συµφωνία 

της ΕΚΕΣ περιέχει τα εξής: 

 Τη χρονική διάρκεια και το σκοπό της υπό ίδρυση εταιρίας. 

 Το ποσό του κεφαλαίου που θα καταβληθεί από κάθε µέλος ξεχωριστά, 

καθώς και το δικαίωµα αποχώρησής του. 

 Τον λεπτοµερή καθορισµό της αµοιβής του κάθε µέλους. 

  Την ανάπτυξη στρατηγικών και πολιτικών για την ενδυνάµωση της 

διοίκησης της κοινοπραξίας προκειµένου να βρεθούν και να εκµεταλλευτούν 
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κατάλληλα και άλλες επενδυτικές ευκαιρίες. 

Όλα τα παραπάνω όµως δηµιουργούν κάποια προβλήµατα που µπορούν να τεθούν ως 

εξής: 

 Το πρόβληµα της επιλογής των περισσότερο ικανών ΕΚΕΣ και η 

συγκρότηση της διοικητικής οµάδας (the sorting problem). 

 Το πρόβληµα της αντιπροσώπευσης που παρουσιάζεται ανάµεσα στους 

επενδυτές-ΕΚΕΣ και ΕΚΕΣ-νέοι επιχειρηµατίες(the agency problem). 

 Το πρόβληµα της µείωσης του λειτουργικού κόστους της κοινοπραξίας 

καθώς και της φορολογίας. 

 

γ. Ιδιώτες που συµµετέχουν σε ανεπίσηµη αγορά ΕΚΥΚ (Business Angels). 

Οι Επιχειρηµατικοί Άγγελοι (ΕΑ) (Business Angels) - ΒΑ) είναι ιδιώτες επενδυτές ή 

αλλιώς ανεπίσηµοι επενδυτές, όπως συχνά ονοµάζονται, που χρηµατοδοτούν 

(επενδύουν σε) νέες (unquoted), µικρού και µεσαίου µεγέθους, επιχειρήσεις. Οι 

Επιχειρηµατικοί Άγγελοι είναι συνήθως επιχειρηµατίες που έχουν πουλήσει τις 

επιχειρήσεις τους και προσφέρουν πλέον όχι µόνο χρηµατοδότηση αλλά και πείρα και 

επιχειρηµατικές ικανότητες στις νέες επιχειρήσεις. Το κίνητρο για να επενδύσουν 

ποικίλει, από απλή χρηµατοοικονοµική επιστροφή της επένδυσής τους έως και 

κοινωνική προσφορά. Οι Επιχειρηµατικοί Άγγελοι επενδύουν, κυρίως, στο αρχικό 

στάδιο ανάπτυξης της επιχειρηµατικής ανάπτυξης, καλύπτοντας έτσι το λεγόµενο 

equity gap, την έλλειψη, δηλαδή, που υπάρχει στην επίσηµη αγορά του private equity. 

Οι Business Angels µπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες: 

 Στους Business Angels µε ανώτατη µόρφωση και µεγάλη εµπειρία σε 

επιχειρηµατικά θέµατα, προσφέροντας αξιόλογη και ουσιαστική βοήθεια στις 

εταιρίες που χρηµατοδοτούν.  

 Στους ενδιαφερόµενους εν δυνάµει επενδυτές (interested potential investors 

ή virgin angels) µε καµία προηγούµενη επενδυτική εµπειρία, αλλά µε επιθυµία 

να εισέλθουν στην συγκεκριµένη αγορά. 

 Στους µη ενδιαφερόµενους εν δυνάµει επενδυτές (uninterested potential 

investors) οι οποίοι σε καµιά περίπτωση δε θα χρηµατοδοτούσαν σχέδια 

νεοσύστατων εταιριών σαν µέρος της επενδυτικής πολιτικής τους. 

Η σπουδαιότητα της ανεπίσηµης αυτής αγοράς για την χρηµατοδότηση των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων είναι µεγάλης σηµασίας καθώς είναι σηµαντικά 

µεγαλύτερη από την καθιερωµένη αγορά των τυπικών ΕΚΕΣ (institutional venture 
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capital industry) και επίσης οι Business Angels γεµίζουν το µετοχικό κενό κάνοντας 

επενδύσεις σε εκείνες τις περιοχές και τους τοµείς, όπου οι καθιερωµένες ΕΚΕΣ είναι 

απρόθυµες να επενδύσουν. Οι Business Angels και οι εν δυνάµει επενδυτές 

(ενδιαφερόµενοι και µη) µοιράζονται τις ίδιες απόψεις σχετικά µε την οικονοµική 

δύναµη του επιχειρηµατία και την δυσκολία εξασφάλισης του µετοχικού κεφαλαίου 

για ανάπτυξη. Από πολλές απόψεις οι ενδιαφερόµενοι εν δυνάµει επενδυτές ενεργούν 

όπως οι Business Angels, καθώς και οι δύο ακολουθούν κατά βάση την ίδια 

επενδυτική διαδικασία, έχουν συγκλίνουσες απόψεις για το ύψος των επενδυόµενων 

κεφαλαίων και το πώς αυτά θα καταµεριστούν, δείχνοντας προτίµηση στις επενδύσεις 

που βρίσκονται σχετικά κοντά στον τόπο της κατοικίας τους. Ενώ ο Business Angel 

ενδιαφέρεται περισσότερο από τον εν δυνάµει επενδυτή για όλα τα στάδια 

χρηµατοδότησης, το ενδιαφέρον και των δύο αυξάνεται καθώς προχωρούν από το 

στάδιο της σποράς στο στάδιο της επέκτασης των νεοσύστατων εταιριών. Οι 

αποκλίσεις τους έγκεινται στο ότι οι εν δυνάµει επενδυτές επιθυµούν να δεσµεύουν 

µικρότερα ποσά στα επιχειρηµατικά σχέδια που καλούνται να υποστηρίξουν από ότι 

οι Business Angels, είναι επιρρεπείς στο να συµµετέχουν µαζί µε άλλους επενδυτές, 

καθώς επίσης έχουν την τάση να βλέπουν την επένδυση µε ΕΚΥΚ σαν µια 

στρατηγική διαφοροποίησης εν αντιθέσει µε τους «ψηµένους» και ριψοκίνδυνους 

Business Angels[J.Freear/J. Sohl/W.Wetzel,1994]. 

Τα σηµαντικότερα χαρακτηριστικά της ανεπίσηµης αυτής αγοράς είναι: 

 Μικρότερη χρονική διάρκεια λήψης απόφασης από µία τυπική ΕΚΕΣ, 

επειδή οι επενδυτές αυτοί λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνοµα. 

 Λιγότερη γραφειοκρατία και απαιτήσεις για τους επιχειρηµατίες-

χρηµατοδοτούµενους. 

 Μικρότερες επενδύσεις από τις ΕΚΕΣ σε γνώριµους τοµείς και κυρίως 

επενδύσεις στον τοµέα της νέας τεχνολογίας. 

 Ενεργή συµµετοχή και βοήθεια (value added investors) προσφέροντας 

επαγγελµατική τεχνογνωσία και επαφές. 

 Έλλειψη ενδιαφέροντος ελέγχου (controlling) των επιχειρήσεων που 

χρηµατοδοτούν. 

 Περισσότερο γεωγραφικά διασκορπισµένη αγορά και προτίµηση η 

επένδυση να είναι κοντά στον τόπο κατοικίας και αυτό κυρίως και της hand-

on συµµετοχής τους.[Colin/Harrison,1996]. 

Οι τυπικές ΕΚΕΣ απέχουν από την χρηµατοδότηση-υποστήριξη µικρών επενδύσεων. 
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Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που δικαιολογούν το γεγονός αυτό οι 

σηµαντικότεροι από τους οποίους είναι: 

 Οι τυπικές ΕΚΕΣ έχουν σαν στόχο τους τα κεφαλαιακά κέρδη και για αυτό 

εξετάζουν σοβαρά µόνο τις γρήγορα αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις που θα 

τους αποδώσουν ετησίως µια απόδοση της τάξεως 30-60%.  

 Τα υψηλά και πάγια κόστη εκτίµησης και παρακολούθησης (monitoring) 

που είναι απαραίτητο να προηγηθούν από µια επένδυση µε ΕΚΥΚ, καθιστούν 

απρόθυµες τις τυπικές ΕΚΕΣ να χρηµατοδοτήσουν τις εκκολαπτόµενες, µη 

επικερδείς, µε χαµηλά κεφαλαιακά κέρδη και πολλές φορές αµφιβόλως 

βιώσιµες επιχειρήσεις. 

 Οι επενδύσεις των τυπικών ΕΚΕΣ συγκεντρώνονται σε ορισµένες 

γεωγραφικά περιοχές, υποστηρίζοντας ένα περιορισµένο αριθµό εταιριών που 

από αυτές είναι πολύ µικρό το κοµµάτι των εταιριών που υποστηρίζονται σε 

πολύ πρώιµα στάδια; Ανάπτυξης, όπως είναι το στάδιο σποράς και εκκίνησης. 

Το ενδιαφέρον των τυπικών ΕΚΕΣ επικεντρώνεται σε µεταγενέστερα κυρίως 

στάδια ανάπτυξης. 

 Η ίδια η δοµή των επενδύσεων µε ΕΚΥΚ πολλές φορές είναι ακατάλληλη 

για νέες εταιρίες. Οι ΕΚΕΣ ενισχύουν την αιτούµενη επιχείρηση µε µεγάλου 

µεγέθους funds και δεν ενδιαφέρονται για µικρές τοποθετήσεις. 

 

δ. ΕΚΕΣ Θυγατρικές Χρηµατοπιστωτικών ή µη Χρηµατοπιστωτικών 

Εταιριών (Captives). 

Πρόκειται για θυγατρικές χρηµατοπιστωτικών και ασφαλιστικών εταιριών που 

διακρίνονται για τις συντηρητικές στρατηγικές που ακολουθούν και τη µικρή 

εµπειρία σε σχέση µε άλλες ΕΚΕΣ. Η αγορά αυτή δεν έχει αναπτυχθεί πολύ, εξαιτίας 

του γεγονότος της ύπαρξης κάποιας δυσκολίας στην µετατροπή της τυπικής 

τραπεζικής νοοτροπίας σε προφίλ ριψοκίνδυνου και δυναµικού επιχειρηµατικού 

κεφαλαιούχου. Τα τραπεζικά στελέχη, όπως ήδη έχουµε αναφέρει, εξετάζουν πολύ 

προσεκτικά και προσφέρουν πιστώσεις µε κύριο οδηγό την αποφυγή του κινδύνου 

και την βέβαια αποπληρωµή του δανείου και των προκαθορισµένων τόκων, 

ανεξάρτητα από την πορεία της επιχείρησης. Η συµπεριφορά αυτή έρχεται σε 

αντίθεση µε την έννοια του Venture Capital που ρισκάρει και στοχεύει στην αύξηση 

της αξίας της επιχείρησης µε σκοπό να επαναεισπραχθεί το αρχικό κεφάλαιο 

αυξηµένο µε τα κεφαλαιακά κέρδη. 
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ε. ΕΚΕΣ που χρησιµοποιούν κρατική χρηµατοδότηση.  

Οι δηµόσιες αρχές πολλών χωρών για να συµβάλλουν και να τονώσουν την ανάπτυξη 

των οικονοµιών τους µε την αύξηση της παραγωγικότητας και την δηµιουργία νέων 

αγορών, θεσπίζουν νόµους και προγράµµατα για την ίδρυση νέων ΕΚΕΣ µε σκοπό 

την επένδυση κεφαλαίων σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις αναπτυξιακών περιοχών και 

την προώθηση καινοτοµικών προϊόντων και τεχνολογικών επιτευγµάτων. 

Στα πλαίσια αυτά, το 1958 η Οµοσπονδιακή Κυβέρνηση στις ΗΠΑ και συγκεκριµένα 

ο οργανισµός SBA, έθεσε σε λειτουργία το Small Business Investment Companies 

(SBICs), που σκόπευε στη δηµιουργία εγκεκριµένων και ελεγχόµενων από την 

κυβέρνηση πηγών ΕΚΥΚ για τον σχηµατισµό και ανάπτυξη των εκκολαπτόµενων 

επιχειρήσεων  

Παρόµοια σχήµατα κρατικών επιδοτήσεων ή φορολογικών κινήτρων υπάρχουν και 

στις Ευρωπαϊκές χώρες. Συγκεκριµένα, στη Μ. Βρετανία το Business Expansion 

Scheme σύµφωνα µε το οποίο ο επενδυτής έχει το δικαίωµα να εκπίπτει φορολογικά 

το ποσό της συµµετοχής του, µέχρι ενός αποδεκτού ορίου (40,000 λίρες) και να 

φορολογεί τα έσοδα από την επένδυση ως κεφαλαιακά κέρδη. 

Στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως αναφέρει ο Βασιλείου τα 

κίνητρα έχουν την µορφή: 

 Της παροχής επιδοτούµενων δανείων στις νέες επιχειρήσεις. 

 Της φορολόγησης των ΕΚΕΣ µε χαµηλότερους συντελεστές. 

 Της φορολόγησης των κεφαλαιακών κερδών µε χαµηλούς συντελεστές ή 

απαλλαγής αυτών από την φορολογία. 

 Της µερικής αποζηµίωσης των ΕΚΕΣ για τις ζηµιές που προέρχονται από 

επενδυτική δραστηριότητα [ Βασιλείου ∆. 1995].  

 

1.5 Μορφές Επενδύσεων ΕΚΥΚ 
Συνήθως µια ΕΚΕΣ ή ΑΚΕΣ επενδύει σε µια εταιρία Υψηλού Επιχειρηµατικού 

Κινδύνου µε τους εξής τρόπους: 

1. Συµµετέχει στο µετοχικό της κεφάλαιο 

2. Της χορηγεί δάνειο 

3. Την χρηµατοδοτεί και µε τους δύο παραπάνω τρόπους. 

Η χρηµατοδότηση µέσω Venture Capital επιτυγχάνεται είτε µέσω της συµµετοχής 

στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιριών, µε αύξηση ή και σπανιότερα µε εξαγορά 

τµήµατος αυτού, είτε µε άλλα διάφορα ευέλικτα σχήµατα, όπως η έκδοση νέας σειράς 
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προνοµιούχων µετοχών ή µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου και επιτρέπει δε 

σχεδόν πάντοτε στον κύριο µέτοχο να διατηρεί τον έλεγχο της εταιρίας του. Η 

συµµετοχή στο µετοχικό κεφάλαιο είναι ο πιο συνηθισµένος τρόπος επένδυσης των 

κεφαλαίων µιας ΕΚΕΣ. Με την επένδυση που πραγµατοποιεί η ΕΚΕΣ σε µια εταιρία, 

αυξάνονται τα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και συνεπώς αυξάνεται και η 

δανειοληπτική της ικανότητα. Ταυτόχρονα, µε αυτού του είδους την χρηµατοδότηση 

δεν δηµιουργείται υποχρέωση τακτικών και προκαθορισµένων µε βεβαιότητα 

εκταµιεύσεων, όπως θα γινότανε στην περίπτωση λήψης δανείου. Έτσι διευκολύνεται 

και η ταµειακή διαχείριση της εταιρίας. Όταν η χρηµατοδοτούµενη εταιρία εισαχθεί 

σε κάποια χρηµατιστηριακή αγορά, τότε συνήθως η ΕΚΕΣ ενδέχεται να πουλήσει το 

σύνολο ή µέρος της ιδιοκτησίας της στους ενδιαφερόµενους (που µπορεί να είναι η 

ίδια η επιχείρηση), πραγµατοποιώντας κεφαλαιακά κέρδη. 

Σε µια τέτοιου είδους συνεργασία είναι πιθανό να τεθούν κάποιοι περιορισµοί στην 

χρηµατοδοτούµενη εταιρία ως προς τις αυξήσεις που µπορεί να κάνει στο µετοχικό 

της κεφάλαιο, έτσι ώστε η ΕΚΕΣ να διατηρεί πάντα το ποσοστό συµµετοχής που είχε 

συµφωνηθεί. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρηµατοδότησης µε συµµετοχή στο 

µετοχικό κεφάλαιο, ακολουθείται από τις ΕΚΕΣ η τακτική της ενεργούς υποστήριξης, 

«hands-on», δηλαδή οι ΕΚΕΣ, παρέχουν συµβουλές σε θέµατα που αφορούν την 

οργάνωση και την διοίκηση, το marketing και την γενικότερη στρατηγική, µε σκοπό 

την καλύτερη προαγωγή των κοινών συµφερόντων.  

Συνήθως οι επενδυτές ΕΚΕΣ έχουν απαιτήσεις αναφορικά µε τις αποδόσεις που 

εκτιµάται ότι θα προκύψουν από τη υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων. Στην 

Αγγλία στα τέλη της δεκαετίας του ’80, οι ΕΚΕΣ προσδοκούσαν κατά µέσο όρο από 

τις επενδύσεις που συµµετείχαν: 

 40% εσωτερικό συντελεστή απόδοσης (IRR) σε ετήσια βάση. 

 30% αποδοτικότητα απασχολούµενων κεφαλαίων σε ετήσια βάση. 

Η υλοποίηση της συµµετοχικής επένδυσης διευκολύνεται όταν λειτουργεί 

ηµιεπίσηµο, δευτερεύον χρηµατιστήριο, µε χαλαρότερους όρους εισαγωγής των 

µετοχών για διαπραγµάτευση, και όταν υπάρχει το κατάλληλο φορολογικό καθεστώς 

που αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες των επενδύσεων αυτής της µορφής. Ο επενδυτής 

πρέπει να έχει κάθε στιγµή την δυνατότητα ρευστοποίησης µέρους ή ολόκληρης της 

επένδυσής του, ιδιαίτερα όταν οι διακυµάνσεις απόδοσης και κινδύνου είναι µεγάλες. 

Αυτό το κενό καλύπτουν τα Χρηµατιστήρια Over the Counter στις ΗΠΑ και των 

Unlisted Securities στο Λονδίνο. 
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Η χορήγηση δανείου εφαρµόζεται κυρίως σε περιπτώσεις, όταν κύριο µέληµα των 

ΕΚΕΣ είναι να εξασφαλίσουν ορισµένη απόδοση από την επένδυση που κάνουν. Το 

δάνειο χορηγείται µε αυξηµένο επιτόκιο έτσι ώστε να ανταµείβει τον επενδυτή για 

τον κίνδυνο που αναλαµβάνει. Παράλληλα ο επενδυτής που χορηγεί το δάνειο 

αποκτά µια πιο προνοµιακή θέση σε σχέση µε τον µέτοχο, γιατί σε περίπτωση 

ρευστοποίησης ή χρεοκοπίας της εταιρίας έχει µεγαλύτερη πιθανότητα να λάβει έστω 

και µέρος των κεφαλαίων που έχει επενδύσει. Επίσης ο επενδυτής-ΕΚΕΣ εξασφαλίζει 

κάποιες άµεσες ταµειακές ροές στο µέλλον, αντί να περιµένει την ρευστοποίηση της 

επένδυσης σε κάποια µελλοντική χρονική στιγµή. Όλα αυτά τα στοιχεία και 

γενικότερα η χορήγηση δανείων ως τρόπος στήριξης µιας καινοτοµικής επιχείρησης ή 

ιδέας, θα πρέπει να πούµε ότι αναιρεί πολλά από τα στοιχεία που συνθέτουν τον 

δυναµικό χαρακτήρα των ΕΚΕΣ ως µέσου χρηµατοδότησης αλλά και ως θεσµού 

γενικότερα. 

Η ελαχιστοποίηση του συστηµατικού κινδύνου, η οποία εξασφαλίζεται για τον 

επενδυτή µέσω της χορήγησης δανείου, συνδέεται συνήθως µε αρκετά χαµηλότερες 

αποδόσεις, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που επιτυγχάνουν ταχεία 

µεγέθυνση µετά την χρηµατοδοτική τους υποστήριξη. 

Εδώ αξίζει να σηµειωθεί ότι, στο βαθµό που το επιτόκιο χορηγήσεων, αν πρόκειται 

για τράπεζα, ή το επιτόκιο των τίτλων του δηµοσίου, αν πρόκειται για απλό επενδυτή 

κυµαίνεται στα ίδια επίπεδα µε τις αποδόσεις των επενδύσεων µε ΕΚΥΚ, ένας 

ορθολογικός επενδυτής δε θα ακολουθήσει τη λύση συµµετοχής σε σχήµατα ΕΚΥΚ 

γιατί δε του παρέχουν το βέλτιστο συνδυασµό κινδύνου-απόδοσης. Για τους λόγους 

αυτούς η µορφή επένδυσης ΕΚΥΚ µε δανειακά κεφάλαια, σπάνια εφαρµόζεται 

αµιγής. 

Εδώ θα πρέπει να αναφέρουµε ότι υπάρχουν περιπτώσεις που το ποσό που 

προορίζεται για χρηµατοδότηση είναι ιδιαίτερα µεγάλο, ή η επένδυση θεωρείται 

µεγάλου κινδύνου και τότε η ΕΚΕΣ µπορεί να σκεφτεί να συνεργαστεί µε κάποια 

άλλη Venture Capital εταιρία (syndication). Ο όρος syndication αναφέρεται στην 

περίπτωση που η χρηµατοδότηση µίας επιχείρησης γίνεται όχι από µία αλλά από 

περισσότερες εταιρίες venture capital. Η κάθε εταιρία παρέχει ένα µέρος από το 

συνολικό κεφάλαιο και µία απ’ αυτές ενεργεί ως ο κύριος επενδυτής.  

Τα πλεονεκτήµατα για την επιχείρηση στην περίπτωση αυτή είναι: 

 Περιορίζει οποιοδήποτε επενδυτή να κατέχει ένα σηµαντικό κοµµάτι 

στα ίδια κεφάλαια της εταιρίας και σηµαντικό ποσοστό ελέγχου σ’ αυτή. 
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 Η επιχειρηµατική εµπειρία όλων των συνεργαζόµενων εταιριών 

Venture Capital, λειτουργεί προς όφελος της εταιρίας. 

 Επιτρέπει ένα σχετικά µεγαλύτερο ποσό χρηµατοδότησης απ’ αυτό που 

θα µπορούσε να προσφέρει ένας επενδυτής. 

 Μπορεί να προσφέρει περισσότερες επιπρόσθετες πηγές µελλοντικής 

χρηµατοδότησης 

Στην τρίτη περίπτωση, που όπως είπαµε περιλαµβάνει και τις δύο προηγούµενες 

περιπτώσεις, η χρηµατοδοτούµενη εταιρία µπορεί να κάνει έκδοση µετατρέψιµων 

οµολογιών που αγοράζει εξ ολοκλήρου η ΕΚΕΣ. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται 

για την ΕΚΕΣ ένα ελάχιστο αποδεκτό ύψος βέβαιης απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα, αν η 

εταιρία στην οποία επενδύονται τα κεφάλαια, αποδειχθεί δυναµική, δίνεται η 

δυνατότητα µετατροπής των απαιτήσεων σε µετοχικό κεφάλαιο, ώστε να υπάρξει 

συµµετοχή της ΕΚΕΣ στα κέρδη της χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης. 

Συγκεκριµένα µπορούµε να έχουµε τις παρακάτω υποπεριπτώσεις: 

 Χορήγηση δανείου που συνοδεύεται από δικαιώµατα µελλοντικής 

αγοράς µετοχών της επιχείρησης σε χαµηλές, προκαθορισµένες τιµές 

(warrants, stock options). 

 Έκδοση µετατρέψιµων-προνοµιούχων µετοχών.  

Πάντως και στις τρεις περιπτώσεις η ΕΚΕΣ απολαµβάνει µια σταθερή ταµειακή 

εισροή και παράλληλα έχει την δυνατότητα να µετατρέψει την υποχρέωση της 

χρηµατοδοτούµενης εταιρίας σε µετοχές, αποκοµίζοντας κεφαλαιακά κέρδη αν η 

εταιρία επιδείξει υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και κερδοφορίας. 

Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, αν η επένδυση καθυστερήσει να αποδώσει, η ΕΚΕΣ 

διατηρεί τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η χρηµατοδότηση µε χορήγηση δανείου. 

Η δοµή της χρηµατοδότησης µε δανεισµό και συµµετοχή εξαρτάται από το ύψος του 

κινδύνου που πιστεύει η ΕΚΕΣ ότι αναλαµβάνει. 

Στην τρίτη περίπτωση, το πλεονέκτηµα για την χρηµατοδοτούµενη εταιρία είναι ότι 

εντάσσει τις προνοµιούχες µετοχές στα ίδια κεφάλαιά της, παρουσιάζοντας 

µεγαλύτερη ευρωστία και ικανότητα δανειοληψίας. Υπάρχει όµως και το 

µειονέκτηµα ότι δεν έχει τη δυνατότητα έκπτωσης από την φορολογία των 

υποχρεώσεών της προς την ΕΚΕΣ. Η ΕΚΕΣ µε την σειρά της απολαµβάνει ταµειακές 

εισροές, ενώ διατηρεί την δυνατότητα µετατροπής σε κοινές µετοχές, ώστε να 

εκµεταλλευτεί τις δυναµικά αυξανόµενες αποδόσεις που προκύπτουν από µια 

επιτυχηµένη επένδυση. Ακόµη, πολύ συχνά τα δύο συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν 
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ότι µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα η ΕΚΕΣ θα έχει το δικαίωµα να πουλήσει 

στον επιχειρηµατία ή στους µετόχους της εταιρίας Υψηλού Επιχειρηµατικού 

Κινδύνου την κυριότητα των µετοχών που έχει στο χαρτοφυλάκιό της (put option) σε 

τιµή µετοχής, που θα υπολογίζεται µε δοσµένο τρόπο. Με µια τέτοια συµφωνία η 

ΕΚΕΣ διασφαλίζει ότι µετά από κάποιο χρονικό διάστηµα θα έχει την επιλογή να 

ρευστοποιήσει την επένδυσή της, αν θελήσει να αποχωρήσει [Ξανθάκης 2001-

∆ιαχείριση τεχνολογίας και Venture Capital].  

 

1.6 Εσωτερική ∆οµή και Οργάνωση των ΕΚΕΣ 

Η εταιρική µορφή του Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών στις ΗΠΑ είναι 

«limited partnership»(µε την τυπική διάκριση µεταξύ limited και general εταίρους) ή 

«S-Corporations» (Sub-chapter, νοµική µορφή που είναι κάτι µεταξύ partnership και 

corporation, µε αριθµό µετόχων περιορισµένο σε 35 άτοµα). Στην Αγγλία ανήκουν 

στην κατηγορία των «limited liability companies» που είναι αντίστοιχες µε τις 

ελληνικές Α.Ε. 

Στις ΕΚΕΣ υπάρχουν δύο τύποι µετόχων, όπως έχουµε ήδη αναφέρει: οι οµόρρυθµοι 

εταίροι (general partners), που ουσιαστικά είναι αυτοί που διοικούν και οι 

ετερόρρυθµοι εταίροι (limited partners), που είναι οι χρηµατοδότες. Οι ετερόρρυθµοι 

εταίροι κατέχουν το 99% του καταβεβληµένου κεφαλαίου ενώ οι γενικοί εταίροι 

κατέχουν το 1%. Η συνηθισµένη κατανοµή των κεφαλαιακών κερδών είναι γνωστή 

ως «ο κανόνας του 80/20». Αυτό σηµαίνει ότι το 80% (µε ένα εύρος από 75-85%) 

των κεφαλαιακών κερδών πηγαίνει στους limited µετόχους και το 20% (15-25%) 

στους general µετόχους, οι οποίοι εισπράττουν και µια ετήσια προµήθεια ως 

αντιστάθµισµα των διαχειριστικών τους ευθυνών 2-3% επί του επενδεδυµένου 

κεφαλαίου. Συχνά ποσοστό των κεφαλαιακών ζηµιών (write-offs) εκπίπτεται από το 

µερίδιο των general µετόχων. Οι ετερόρρυθµοι εταίροι από την άλλη, είναι κατά 

κύριο λόγο παραδοσιακά χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όπως τραπεζικοί οργανισµοί, 

ταµεία συντάξεων, ασφαλιστικές εταιρίες, πλούσιοι ιδιώτες και αλλοδαποί επενδυτές, 

οι οποίοι κατέχουν το υπόλοιπο ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου προσδοκώντας 

µακροπρόθεσµες αποδόσεις από την αύξηση της αξίας των επιχειρήσεων που 

χρηµατοδοτούν. 

Έτσι, καταλαβαίνουµε ότι η αποκλειστική ανάληψη ευθυνών από την πλευρά των 

οµόρρυθµων εταίρων τους δηµιουργεί ένα σηµαντικό οικονοµικό κίνητρο για 

πραγµατοποίηση κεφαλαιακών κερδών µε την έννοια του λεγόµενου «carried 
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interest». To carried interest είναι απλά εκείνο το ποσοστό των όποιων κεφαλαιακών 

κερδών πραγµατοποιήθηκαν από το fund, που δικαιούνται οι γενικοί εταίροι. Οι 

προµηθευτές των κεφαλαίων, από την άλλη πλευρά που είναι οι θεσµικοί επενδυτές, 

τα ασφαλιστικά ταµεία, οι εύποροι ιδιώτες, παίζουν ένα παθητικό ρόλο, 

απολαµβάνουν την περιορισµένη (limited) ευθύνη για τις δραστηριότητες του 

διαχειριζόµενου κεφαλαίου και για ρόλους φορολογίας και κανονισµών, απέχουν από 

την καθηµερινή διαχείριση του fund. ∆εν µπορούν να συµµετέχουν στην διοίκηση και 

στις επενδυτικές αποφάσεις των ΕΚΥΚ, στο οποίο (ΕΚΥΚ), έχουν επενδύσει τα 

χρήµατά τους. Για να το κάνουν αυτό θα πρέπει να θέσουν σε κίνδυνο την limited 

ευθύνη τους και στην περίπτωση των ασφαλιστικών ταµείων την άνευ φορολογίας 

θέση τους. 

Ο αριθµός των διοικούντων της εταιρίας (general partners) είναι πάντα πολύ 

περιορισµένος. Μπορεί να κυµαίνεται από την ακραία περίπτωση του ενός ατόµου ως 

το µέγιστο είκοσι άτοµα, περίπτωση σπάνια που συναντάται σε εταιρίες µε πολλά 

κεφάλαια. Η ανάγκη διαρκούς παρακολούθησης και παροχής υποστήριξης στη 

χρηµατοδοτούµενη εταιρία, αλλά και η ιδιαίτερη φύση της κάθε χρηµατοδότησης, η 

έντονη προσωπική εµπλοκή του χρηµατοδότη και η απαιτούµενη ευελιξία, είναι οι 

βασικότεροι λόγοι για τους οποίους ο αριθµός των διοικούντων είναι πολύ µικρός. 

ΕΚΕΣ µε πολλούς µετόχους και σύνθετα οργανογράµµατα δε θα ήταν συµβατά 

σχήµατα µε την έντονη διαίσθηση, µη συντηρητική, πρωτοπόρα νοοτροπία και την 

δυνατότητα προσωπικών χειρισµών που υποδεικνύει ο θεσµός.  

Οι γενικοί ή οµόρρυθµοι εταίροι των ΕΚΕΣ δεν προέρχονται τόσο από τον 

χρηµατοπιστωτικό χώρο, όσο από τον χώρο των επιχειρήσεων. Έχουν µεγάλη 

εµπειρία σε ζητήµατα επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας και δεν 

αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της επιχείρησης από µακριά ή από ακαδηµαϊκή 

πλευρά. Το ΕΚΥΚ είναι µία σύνθετη, εξειδικευµένη τεχνική που δεν αναφέρεται 

µόνο στο χώρο του χρήµατος. Οι γνώσεις των οµόρρυθµων εταίρων πρέπει να είναι 

τεχνικές, να καταλαβαίνουν δηλαδή τι ακριβώς χρηµατοδοτούν και που έγκειται η 

καινοτοµία, άρα και ποιες οι πιθανές αποδόσεις της. Επίσης πρέπει να είναι 

διοικητικές, ώστε να µπορούν να στηρίξουν σωστά την επιχείρηση από οργανωτικής 

πλευράς. Ακόµα πρέπει να είναι σχετικές µε την αγορά, για να αντιλαµβάνονται τον 

δυναµισµό της και συνεπώς τις νέες ανάγκες. Τέλος οι γνώσεις τους θα πρέπει να 

καλύπτουν τον χρηµατοπιστωτικό χώρο. Παράλληλα θα πρέπει να έχουν σωστή 

αντίληψη έτσι ώστε να κρίνουν σωστά τους επίδοξους συνεργάτες τους. Γενικά θα 

 30



πρέπει να έχουν µια σφαιρική αντίληψη και γνώση. 

Όσον αφορά τον τρόπο που κατανέµουν τον χρόνο τους οι γενικοί εταίροι, άσχετα µε 

το αν ασχολούνται µε «επέκταση» ή «σπορά», φαίνεται να είναι λίγο πολύ σταθερός: 

το 40% του χρόνου δαπανάται στην έρευνα για την ανεύρεση νέων επενδυτικών 

ευκαιριών, από 10% (maximum) πηγαίνει σε διαπραγµατεύσεις µε επιχειρηµατίες για 

επίτευξη συµφωνιών για επενδύσεις και στην ανεύρεση νέων κεφαλαίων και το 

υπόλοιπο 50% πηγαίνει στην παρακολούθηση και την υποστήριξη των εταιριών στις 

οποίες έχει γίνει επένδυση. [Bygrave William, 1997] 

 

1.7 Μορφές Χρηµατοδότησης σε Venture Capital 

Η χρηµατοδότηση µίας επιχείρησης γίνεται µε δύο τρόπους: είτε κατά στάδια που 

είναι και ο δηµοφιλέστερος τρόπος, είτε από το στάδιο της έρευνας και ανάπτυξης 

µέχρι την παραγωγή και επίτευξη συγκεκριµένων πωλήσεων. 

Σύµφωνα µε τον πρώτο τρόπο, κάθε στάδιο χρηµατοδότησης συνδέεται µε το χρόνο 

ολοκλήρωσης ορισµένων φάσεων και επίτευξης σηµαντικών στόχων. Η µέθοδος έχει 

οφέλη και για τον επιχειρηµατία και για την εταιρία Venture Capital, καθώς 

µειώνεται ο κίνδυνος και για τους δύο. Ο συγκεκριµένος τρόπος είναι και ο πιο 

συνηθισµένος.  

Σύµφωνα µε τον δεύτερο τρόπο, απαιτείται περισσότερη αρχική χρηµατοδότηση και 

συνεπώς ο κίνδυνος είναι µεγαλύτερος για την εταιρία Venture Capital, η οποία 

απαιτεί υψηλότερες αποδόσεις στα κεφάλαια της και κατά συνέπεια µεγαλύτερη 

συµµετοχή στην επιχείρηση. 

Έτσι από τα παραπάνω συµπεραίνουµε ότι το Venture Capital χρηµατοδοτεί µια 

επιχείρηση στα διάφορα στάδια ανάπτυξής της. Αυτοί που επενδύουν στο πρώτο 

στάδιο ανάπτυξης αναµένουν µεγαλύτερες αποδόσεις από αυτούς που επενδύουν σε 

πιο ανεπτυγµένες φάσεις εξέλιξης. Τα funds που επενδύονται σε επιχειρήσεις στα 

αρχικά στάδια ανάπτυξης και εδραίωσης, είναι γνωστά διεθνώς ως Venture Capital 

Funds, ενώ αυτά που επενδύονται σε εξαγορές ή συγχωνεύσεις ονοµάζονται Private 

Equity Funds. Στην Ευρώπη βέβαια ο διαχωρισµός αυτός δεν είναι σαφής και οπότε 

και οι δύο µορφές επένδυσης είναι γνωστές ως Venture Capital Funds. Αν και 

αρκετές φορές δεν υπάρχουν σαφή όρια µεταξύ των διαδοχικών µορφών επενδύσεων, 

αυτές µπορούν να ταξινοµηθούν στις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Πρωταρχικό κεφάλαιο ή χρηµατοδότηση σποράς (seed capital). 

2. Αρχικό κεφάλαιο ή χρηµατοδότηση εκκίνησης (start-up finance). 
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3. Χρηµατοδότηση αρχικού σταδίου ανάπτυξης (early-stage finance). 

4. Χρηµατοδότηση ανάπτυξης ή επέκτασης (development or expansion finance). 

5. Ενδιάµεση χρηµατοδότηση (mezzanine (bridge) finance). 

6. Κεφάλαιο εξαγοράς management (management buy-out/buy-in finance). 

7. Χρηµατοδότηση ανόρθωσης ή στροφής (turn around or rescue finance). 

8. Χρηµατοδότηση αντικατάστασης (replacement finance). 

 

 Πρωταρχικό κεφάλαιο ή χρηµατοδότηση σποράς (seed capital) 
H European Venture Capital Association (EVCA) ορίζει το κεφάλαιο σποράς ως  

« χρηµατοδότηση της αρχικής δηµιουργίας ενός προϊόντος ή αλλιώς το κεφάλαιο που 

χορηγείται σε κάποιο επιχειρηµατία, προκειµένου να αποδείξει την σκοπιµότητα ενός 

επιχειρηµατικού σχεδίου, ώστε κατόπιν να δικαιούται χρηµατοδότηση εκκίνησης ». 

Πρόκειται για κεφάλαιο που απαιτείται για την δοκιµή εκπόνησης της αρχικής ιδέας 

και η συγκεκριµένη φάση χρηµατοδότησης παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο για την 

ΕΚΕΣ γιατί δεν είναι καν σίγουρο αν τα χρηµατοδοτούµενα σχέδια θα αρχίσουν να 

υλοποιούνται. Αυτό µπορεί να συµβεί είτε γιατί το προϊόν είναι αδύνατο να 

δηµιουργηθεί γιατί η διαδικασία κατασκευής είναι περίπλοκη και δαπανηρή, είτε 

γιατί η αγορά στην οποία απευθύνεται, δεν είναι ακόµη έτοιµη να δεχτεί ένα 

καινοτοµικό προϊόν. ( Έχει αποδειχθεί ότι το 70% των σχεδίων απορρίπτονται στο 

τέλος αυτού του σταδίου).Τα χαρακτηριστικά δηλαδή µιας επένδυσης µε κεφάλαιο 

σποράς είναι: 

 Ένα προϊόν ή µια υπηρεσία ή ακόµα και µια µέθοδος, που βρίσκονται 

ακόµα στο στάδιο της έρευνας, γεγονός που συνεπάγεται την απουσία ενός 

πραγµατικού προϊόντος από την αγορά. Η εταιρία δηλαδή βρίσκεται ακόµα 

στη φάση της δοκιµής. 

 Απουσία µιας πλήρους οµάδας διοίκησης που θα υποστήριζε το marketing, 

γι’ αυτό ίσως αυτό είναι και το µοναδικό στάδιο όπου η προσωπική ευφυΐα 

και πείρα του επιχειρηµατία προσφέρει προστιθέµενη αξία στην ιδέα του και 

τον κάνει να διακριθεί από τους υπόλοιπους. 

Η περίοδος µέχρι την ρευστοποίηση από το κεφάλαιο σποράς κυµαίνεται από 7 έως 

10 χρόνια. Στην φάση αυτή τα κεφάλαια που απαιτούνται δεν είναι µεγάλα γιατί η 

επιχείρηση δεν υφίσταται ακόµα και βρίσκεται στο στάδιο έρευνας και ανάπτυξης 

(R&D). Αυτό σηµαίνει ότι ο επιχειρηµατίας στη φάση αυτή µπορεί να ανταπεξέλθει 
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και µόνος του µε προσωπικές πηγές χρηµατοδότησης, χωρίς να χρειάζεται τη βοήθεια 

του Venture Capital ή ακόµη αν του χορηγηθούνε κάποια ποσά, αυτά είναι πολύ 

µικρά και απαιτούν στενή παρακολούθηση. 

Η σηµασία της χρηµατοδότησης σποράς είναι πολύ µεγάλη για την συνολική 

οικονοµική ανάπτυξη και αυτό γιατί αποτελεί την αφετηρία αξιόλογων µελλοντικών 

επενδύσεων. 

 

 Αρχικό κεφάλαιο ή χρηµατοδότηση εκκίνησης (start-up finance) 

H European Venture Capital Association (EVCA) ορίζει το κεφάλαιο εκκίνησης ως  

« το κεφάλαιο εκείνο που έχει ως στόχο την ανάπτυξη του προϊόντος ή της 

υπηρεσίας, το πρωταρχικό marketing και την αποδοχή και καθιέρωση των ιδιοτήτων 

του προϊόντος στην αγορά ». 

Το κεφάλαιο στο στάδιο αυτό παρέχεται στις επιχειρήσεις που έχουν ήδη 

δηµιουργήσει ένα επιχειρηµατικό σχέδιο, έχουν κάνει έρευνα αγοράς αλλά 

χρειάζονται κάποια βοήθεια για να καθιερωθούν στην αγορά. Το στάδιο αυτό έχει 

σαφώς µικρότερο ρίσκο από το στάδιο της χρηµατοδότησης σποράς και ουσιαστικά 

το ρίσκο έγγυται στην µετατροπή της πρότασης σε εµπορεύσιµο προϊόν. Παρόλα 

αυτά ο κίνδυνος και στο στάδιο αυτό θεωρείται αρκετά υψηλός. Τα χαρακτηριστικά 

της επένδυσης στο στάδιο αυτό είναι: 

 Ίδρυση µιας εταιρίας ΑΕ ή ΕΠΕ. 

 Συγκρότηση ενός µέρους της οµάδας διοίκησης της εταιρίας. 

 Ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού σχεδίου µε ένα 

ολοκληρωµένο προϊόν ή µια πλήρως ολοκληρωµένη ιδέα, αλλά χωρίς να 

υπάρχει ακόµη η εµπορική συναλλαγή, δηλαδή η πώληση. 

Η περίοδος µέχρι την ρευστοποίηση στο στάδιο αυτό κυµαίνεται 6 ως 8 χρόνια. Τα 

κεφάλαια που απαιτούνται εδώ είναι σαφώς µεγαλύτερα από το προηγούµενο στάδιο 

και χρησιµεύουν κυρίως για την προετοιµασία του επιχειρηµατικού πλάνου 

(business-plan), το marketing και τα λειτουργικά έξοδα ανάπτυξης του καινοτοµικού 

προϊόντος. Επίσης για την υποστήριξη του δικτύου διανοµής και την καθιέρωση του 

εµπορικού τίτλου.  

Το στάδιο αυτό απαιτεί σκληρή διαπραγµάτευση µεταξύ του επιχειρηµατία και των 

χρηµατοδοτών του. Ο επιχειρηµατίας έχει µεγάλη ανάγκη στο στάδιο αυτό τα 

κεφάλαια αλλά θέλει και να διατηρήσει και τον κύριο έλεγχο της εταιρίας του, όπως 

είναι φυσικό. Από την άλλη, οι επενδυτές αναζητούν ένα αξιοπρεπές µερίδιο του 
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µετοχικού κεφαλαίου έτσι ώστε να αυξήσουν την τελική αµοιβή τους. Η διαµάχη 

αυτή περιγράφεται πολύ χαρακτηριστικά από τον Lorenz όπου λέει ότι η 

χρηµατοδότηση εκκίνησης απαιτεί από τους διαπραγµατευτές της πολύ γερά 

στοµάχια, γιατί από το στάδιο αυτό µπορούν να προέλθουν οι περισσότερες 

«αρρώστιες» όπως αναφέρει, σε σχέση µε οποιοδήποτε άλλο στάδιο. 

 

 Χρηµατοδότηση αρχικού σταδίου ανάπτυξης (early-stage finance) 

H European Venture Capital Association (EVCA) ορίζει την χρηµατοδότηση αρχικού 

σταδίου ανάπτυξης ως « την χρηµατοδότηση που παρέχεται σε εταιρίες που έχουν 

ολοκληρώσει το στάδιο ανάπτυξης του προϊόντος τους και χρειάζονται πρόσθετα 

κεφάλαια προκειµένου να ξεκινήσουν την βιοµηχανική παραγωγή του προϊόντος και 

να αρχίσουν να γίνονται οι πρώτες πωλήσεις ». 

Ο κίνδυνος στη φάση αυτή παραµένει σηµαντικός και προκύπτει από τις υψηλές 

αποδόσεις, της τάξης του 50%, που απαιτούν οι ΕΚΕΣ για να εµπλακούν. Ο κίνδυνος 

επίσης, έχει µετατοπιστεί από το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης στο 

εξωτερικό, πράγµα που σηµαίνει ότι ο ανταγωνισµός, η γρήγορη απαξίωση της 

τεχνολογίας ακόµα και η πιστωτική πολιτική των τραπεζών, χρειάζονται ιδιαίτερη 

προσοχή. Τα χαρακτηριστικά αυτού του σταδίου είναι: 

 Η επιχείρηση έχει ελάχιστα ή µηδενικά έσοδα, γεγονός που την κάνει να 

εξαρτάται περισσότερο από τις ΕΚΕΣ. 

 Οι ταµειακές ροές και τα κέρδη είναι αρνητικά, αλλά υπάρχουν σηµαντικές 

προοπτικές ανάπτυξης και κερδών. Τα κεφάλαια αυτά παραχωρούνται λίγο 

πριν η επιχείρηση γίνει κερδοφόρα. 

 Η εταιρία διοικείται από µία οµάδα επιχειρηµατιών που έχει το τεχνικό 

υπόβαθρο και την εξειδίκευση, αλλά δεν έχει την κατάλληλη εµπειρία στο 

management. 

Η περίοδος µέχρι την ρευστοποίηση είναι 4 ως 6 χρόνια. 

 

 Χρηµατοδότηση δευτέρου γύρου(second-round finance) 

Πολλές φορές υπάρχει και αυτού του είδους η χρηµατοδότηση που ορίζεται ως η 

παροχή κεφαλαίων σε µία εταιρία, η οποία ήδη έχει δεχτεί στο παρελθόν εξωτερική 

χρηµατοδότηση, αλλά οι χρηµατοοικονοµικές της ανάγκες έχουν αυξηθεί. Για το 

λόγο αυτό η επιχείρηση χρειάζεται να χρηµατοδοτηθεί µε κεφάλαια κίνησης 

(Working Capital = Κυκλοφορούν Ενεργητικό-Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις). Έχει 
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διαπιστωθεί ότι πολύ συχνά η επένδυση µε ΕΚΥΚ χρειάζεται δεύτερη ή ακόµη και 

τρίτη κεφαλαιακή ενίσχυση προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη εισροή 

κεφαλαίων για την παραγωγή και διάθεση του νέου προϊόντος. Η 

επαναχρηµατοδότηση έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Η επιχείρηση έχει ένα προϊόν που έχει ήδη αναπτυχθεί στην αγορά και µια 

πλήρη οµάδα διοίκησης. 

 Η επιχείρηση έχει έσοδα από ένα ή περισσότερα προϊόντα, ζηµία χρήσης ή 

δουλεύει στο νεκρό σηµείο και παρουσιάζει αρνητικές ταµειακές ροές, ώστε 

να δηµιουργείται η ανάγκη κάλυψης του ελλείµµατος µε εξωτερική 

χρηµατοδότηση. 

 Η περίοδος µέχρι την ρευστοποίηση είναι µικρότερη από αυτή του αρχικού 

σταδίου. 

Οι λόγοι που υπαγορεύουν την αναγκαιότητα επαναχρηµατοδότησης µπορεί να είναι 

διάφοροι, θετικοί ή αρνητικοί. 

Ένα θετικό λόγο για χρηµατοδότηση second-round έχουµε όταν οι πωλήσεις έχουν 

υπερβεί τις προβλέψεις και η εταιρία αναζητά πρόσθετα κεφάλαια για να καλύψει την 

υπερβάλλουσα ζήτηση. Αγοράζει εξοπλισµό ή άλλα στοιχεία του ενεργητικού για να 

µεταβεί σε επίπεδα παραγωγής υψηλότερα από τα προβλεπόµενα. 

Μερικοί αρνητικοί λόγοι για χρηµατοδότηση second-round µπορεί να είναι οι 

παρακάτω: 

 Υπέρβαση του κόστους κατά την ανάπτυξη του προϊόντος. 

 Αποτυχία κάποιων νέων προϊόντων να επαληθεύσουν τις προβλέψεις 

πωλήσεων. 

 Ανάγκη για επανατοποθέτηση κάποιων προϊόντων στην αγορά 

(repositioning). 

 Ανάγκη για απόσυρση και πιθανώς αντικατάσταση ελαττωµατικών 

προϊόντων. 

 

 Χρηµατοδότηση ανάπτυξης ή επέκτασης (development or expansion finance) 

Το κεφάλαιο επέκτασης αναφέρεται στην χρηµατοδότηση που χρειάζεται µια εταιρία 

για να στηρίξει την επέκταση και µεγέθυνσή της και η οποία λειτουργεί συνήθως στο 

νεκρό σηµείο (δηλαδή έχει µηδενικά κέρδη) ή η οποία εµπορεύεται µε µικρό κέρδος. 

Ουσιαστικά πρόκειται για ένα είδος χρηµατοδότησης δευτέρου γύρου. Το κεφάλαιο 

αυτό χρησιµοποιείται για να χρηµατοδοτηθεί η αυξανόµενη παραγωγική 
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δραστηριότητα, η ανάπτυξη του προϊόντος ή της αγοράς ή για να παρασχεθεί 

επιπλέον κεφάλαιο κίνησης. Υπάρχουν δύο κατηγορίες κεφαλαίου επέκτασης 

(expansion capital): 

 Επένδυση σε επιχειρήσεις που µέχρι τώρα αυτοχρηµατοδοτούνταν και 

αποζητούν για πρώτη φορά εξωτερική µετοχική χρηµατοδότηση. 

 Χορήγηση κεφαλαίου δευτέρου σταδίου σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν 

ήδη χρηµατοδοτηθεί µία φορά µε κεφάλαιο πρώιµου σταδίου. 

Οι επιχειρήσεις που ζητούν αναπτυξιακή χρηµατοδότηση για πρώτη φορά είναι 

συνήθως περισσότερο ώριµες από εκείνες που ζητούν χρηµατοδότηση δευτέρου 

σταδίου και οι πωλήσεις των δοκιµασµένων στην αγορά προϊόντων τους είναι κατά 

κανόνα υψηλότερες. Η περίοδος αυτή είναι αρκετά κρίσιµη και µπορεί να διαρκέσει 

περισσότερο από ότι είχε αρχικά υπολογισθεί, παρόλα αυτά η φάση της ανάπτυξης 

είναι αυτή στην οποία οι Venture Capitalists προτιµούν να επενδύουν. Ο κίνδυνος 

είναι µικρότερος από τα προηγούµενα στάδια (χαρακτηρίζεται από µεσαίο βαθµό 

κινδύνου) γιατί η επιχείρηση έχει αρχίσει να έχει κέρδη και γι’ αυτό το κόστος αυτού 

του σταδίου δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλο. Επίσης και οι αποδόσεις της επένδυσης είναι 

µικρότερες από αυτές των προηγούµενων σταδίων. Τα χαρακτηριστικά αυτής της 

φάσης είναι τα παρακάτω: 

 Η επιχείρηση έχει αυξανόµενο ρυθµό παραγωγής. 

 Τα προϊόντα της είναι δοκιµασµένα στην αγορά και η επιχείρηση διαθέτει 

συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι του ανταγωνισµού. 

 Ενδείξεις για την καθιέρωση του προϊόντος και την επίτευξη κερδών. 

Η περίοδος για την ρευστοποίηση εδώ κυµαίνεται από 2 έως 5 χρόνια. 

Στο στάδιο της ανάπτυξης ή επέκτασης, µπορούµε να διακρίνουµε δύο µονοπάτια 

επέκτασης σε ήδη καθιερωµένες εταιρίες, σύµφωνα µε τον Lorenz: 

 Η οργανική ανάπτυξη/επέκταση. 

 Η ανάπτυξη/επέκταση µε εξαγορά. 

Η οργανική επέκταση µπορεί να περιλαµβάνει την δηµιουργία καινούργιων ή 

µεγαλύτερων εργοστασίων, αποθηκών ή ακόµα και την δηµιουργία νέων προϊόντων. 

Επίσης µπορεί να αφορά την επέκταση σε νέες αγορές, ακόµα και την υπερπόντια 

ανάπτυξη. 

Η επέκταση µε εξαγορά έχει παρόµοιους στόχους αλλά µπορεί να τους υλοποιήσει 

µέσω της αγοράς µιας ήδη υπάρχουσας επιχείρησης, ή απλώς µε την εξαγορά 

ορισµένων περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Στην περίπτωση της εξαγοράς ο 
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επενδυτής χρειάζεται να έρθει σε προσωπική επαφή µε τους πωλητές και να κάνει την 

δική του εκτίµηση για κερδοφόρο διακανονισµό µε τον αγοραστή, την µελλοντική 

δηλαδή χρηµατοδοτούµενη εταιρία του. 

Οι περισσότεροι χορηγοί κεφαλαίου επέκτασης λειτουργούν στη βάση της µη 

ενεργού συµµετοχής (hands-off), σε αντίθεση µε άλλες µορφιές επένδυσης που οι 

ΕΚΕΣ συµµετέχουν ενεργά και καθηµερινά και στο διοικητικό έργο της 

χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης. Ο Ξανθάκης αναφέρει ότι οι επενδύσεις επέκτασης 

λόγω του µεγέθους τους (ποσοστό 45% της αξίας των συνολικών επενδύσεων µε 

ΕΚΥΚ) προσφέρονται για κοινοπρακτικά σχήµατα, ενώ λόγω της σχετικά σύντοµης 

ρευστοποίησής τους, θεωρούνται από πολλούς ως τις πιο πλεονεκτικές µορφές 

επένδυσης. 

 

 Ενδιάµεση χρηµατοδότηση (mezzanine (bridge) finance) 

Η ενδιάµεση χρηµατοδότηση είναι ένας τύπος µακροπρόθεσµης µάλλον 

χρηµατοδότησης και εποµένως έχει µεγαλύτερη διάρκεια από έναν τυπικό 

βραχυπρόθεσµο δανεισµό και λιγότερο µόνιµο χαρακτήρα από το µετοχικό κεφάλαιο, 

όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Bovaird. Η ενδιάµεση (mezzanine) χρηµατοδότηση 

είναι ένας τύπος της χρηµατοδότησης σύνδεσης-γέφυρας (bridge finance). Στόχος της 

χρηµατοδότησης γέφυρας είναι η δηµιουργία µιας αποτελεσµατικότερης 

κεφαλαιακής διάρθρωσης της επιχείρησης, καθώς επίσης και η κάλυψη των δαπανών 

διάθεσης των µετοχών της.  

Η χρηµατοδότηση σύνδεσης γέφυρας προετοιµάζει την επιχείρηση για την είσοδό της 

στο χρηµατιστήριο και διαρκεί από 6 µήνες ως ένα χρόνο. Αποτελεί δηλαδή την 

«γέφυρα» ανάµεσα στην µετοχική και στην δανειακή χρηµατοδότηση και µπορεί να 

προσφερθεί είτε ως δάνειο µε οµολογίες υψηλού τοκοµεριδίου είτε ως µετοχικό 

κεφάλαιο µειωµένου κινδύνου µε την διάθεση στην ΕΚΕΣ προνοµιούχων µετοχών 

της επιχείρησης. Προκειµένου να αποζηµιώσουν τις ΕΚΕΣ για τον υψηλότερο 

κίνδυνο που αναλαµβάνουν από µη εξασφαλισµένη δανειοδότηση ή την έλλειψη 

ψήφου στις προνοµιούχες µετοχές, οι χρηµατοδοτούµενοι στο στάδιο της γέφυρας 

πρέπει να προσφέρουν υψηλότερους συντελεστές απόδοσης σε σχάση µε τα επιτόκια 

των δανειακών κεφαλαίων. 

Το κεφάλαιο γέφυρας µπορεί να περιλαµβάνει και ένα δώρο σε µετοχές µε την µορφή 

δικαιωµάτων (options) ή warrants. Η ύπαρξη σταθερών εισροών µε την µορφή 

µερισµάτων στο τέλος της χρήσης εφησυχάζει τους µετόχους , αλλά τα πραγµατικά 
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υψηλά οφέλη προκύπτουν από την σωστή διαχείριση των δικαιωµάτων και των 

warrants όταν θα έρθει η κατάλληλη ώρα. 

Το γεγονός ότι η χρηµατοδότηση γέφυρας περιλαµβάνει δάνειο και µετοχική 

συµµετοχή, κάνει την µορφή αυτή της επένδυσης αρκετά ενδιαφέρουσα για ΕΚΕΣ 

θυγατρικές χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων.  

 

 Κεφάλαιο εξαγοράς management (management buy-out/buy-in finance) 

 Κεφάλαιο εξαγοράς management (management buy-out finance ) 

Σύµφωνα µε την European Venture Capital Association (EVCA) τα MBO 

(Management buy-out ) είναι τα κεφάλαια τα οποία χορηγούνται στη διοίκηση µιας 

εταιρίας προκειµένου να την καταστήσουν ικανή να εξαγοράσει την παραγωγική 

γραµµή της επιχείρησης ή την ίδια την επιχείρηση. Πρόκειται για εξαγορά της 

επιχείρησης από την υπάρχουσα διοίκηση µε σκοπό όµως την ριζική αναµόρφωσή 

της. Η χρηµατοδότηση MBO είναι ουσιαστικά µια επένδυση στο ανθρώπινο 

δυναµικό που διοικεί την εταιρία, γι’ αυτό και είναι πολύ σηµαντική. Πρόκειται για 

µια εταιρική χρηµατοδότηση µετοχικού τύπου, σε περιπτώσεις που υπάρχει 

περιορισµένη δυνατότητα απόκτησης δανειακών κεφαλαίων. Συνήθως απαιτείται η 

παράδοση µέρους των µετοχών που κατέχει η διοίκηση στην ΕΚΕΣ σε ανταπόδοση 

της χρηµατοδότησης. Η ΕΚΕΣ παρέχει δανειακά κεφάλαια που θα αποτελέσουν 

τµήµα της εξαγοράς και λαµβάνει µετοχές, από τις οποίες προσδοκά να έχει υψηλές 

αποδόσεις.  

Το σηµαντικό που πρέπει να αναφέρουµε εδώ είναι ότι οι επενδυτές για να 

χρηµατοδοτήσουν στο στάδιο αυτό θέλουν να είναι σίγουροι για την αποδεδειγµένη 

καλή διοικητική ικανότητα της επιχείρησης. Επίσης προτιµούν εταιρίες µε υψηλό 

µερίδιο αγοράς και κερδοφορία. 

Στο σηµείο αυτό, ίσως θα ήταν σκόπιµο να αναφέρουµε τους πιθανούς λόγους για 

τους οποίους τα στελέχη της επιχείρησης οδηγούνται στην εξαγορά της επιχείρησης. 

Οι σηµαντικότεροι που µπορούµε να διακρίνουµε είναι οι παρακάτω: 

 Ασυµφωνία των στελεχών της διοίκησης µε τους ιδιοκτήτες της. 

 Απόσυρση του ιδιοκτήτη-επιχειρηµατία. Σε κάποιες επιχειρήσεις όταν οι 

ιδιοκτήτες αποφασίσουν να αποσυρθούν, προτιµούν να εκχωρήσουν την 

ιδιοκτησία σε στελέχη της διοίκησης που έχουν επιδείξει σηµαντικό έργο τα 

προηγούµενα χρόνια. 

 Ένας άλλος πολύ σηµαντικός λόγος που αναφέρει ο Bygrave είναι η 
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αµυντική στρατηγική. Αυτό σηµαίνει ότι η εξαγορά της επιχείρησης από τα 

στελέχη της µπορεί να υιοθετηθεί σαν αµυντική στρατηγική, καθώς µπορεί να 

είναι ικανή να αποκρίνει τυχόν εξαγορά της από πιθανούς ανταγωνιστές. 

Μία πιθανή παγίδα που µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την βιωσιµότητα µιας 

επιχείρησης στην οποία εφαρµόζεται η χρηµατοδότηση MBO είναι η περίπτωση που 

η πράξη αυτή είναι απόρροια των επιδιώξεων κάποιων τραπεζών ή χρηµατοδοτικών 

οργανισµών, παρά των ίδιων των στελεχών της εταιρίας. Γενικά η αγορά των MBO 

χαρακτηρίζεται από επενδύσεις που κερδοφορούν σε µικρό χρονικό διάστηµα, 

παρουσιάζουν µικρό σχετικά βαθµό κινδύνου και οι αποδόσεις τους δεν είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικές. 

Η περίοδος για την ρευστοποίηση κυµαίνεται από 2 ως 3 έτη. 

 

 Κεφάλαιο εξαγοράς management (management buy-in finance ) 

Στην περίπτωση αυτή, η εξαγορά της επιχείρησης γίνεται από διευθυντική οµάδα 

management που δεν ανήκει σε αυτήν και ούτε έχει γενικά καµία σχέση µε την 

επιχείρηση. Η οµάδα αυτή καλείται να αναλάβει την επιχείρηση µε την ιδιότητα των 

ιδιοκτητών-διευθυντών µε σκοπό την ριζική αλλαγή της επιχείρησης, 

χρησιµοποιώντας όµως τις υφιστάµενες δοµές. 

Σύµφωνα µε την European Venture Capital Association (EVCA) τα MBI 

(Management buy-in) είναι τα κεφάλαια τα οποία δίνονται σε επιχειρηµατικό 

στέλεχος ή σε οµάδα επιχειρηµατικών στελεχών, που βρίσκονται εκτός της 

επιχείρησης, για να την εξαγοράσουν µε την βοήθεια του Venture Capital. 

Η χρηµατοδότηση MBI όπως και η χρηµατοδότηση MBO, απαιτεί µεγάλα ποσά 

χρηµατοδότησης, και η αποπληρωµή της επένδυσης γίνεται είτε µε µετρητά είτε µε 

διάθεση κάποιων περιουσιακών στοιχείων. 

Η περίοδος για την ρευστοποίηση κυµαίνεται και εδώ από 2 ως 3 έτη. 

Ο κίνδυνος που έγγυται µε αυτό το είδος της επένδυσης είναι ακριβώς αυτός που 

υπονοεί ο ορισµός της. Αυτό σηµαίνει ότι µια εξαγορά από το εξωτερικό περιβάλλον 

εγκυµονεί από µόνη της κινδύνους. Πιο συγκεκριµένα, σε µια εσωτερική εξαγορά 

(MBO) ο κίνδυνος που αναλαµβάνεται είναι µικρότερος διότι η διοικητική οµάδα που 

αναλαµβάνει τα ηνία της επιχείρησης προέρχεται από το εσωτερικό της και αυτό 

σηµαίνει ότι γνωρίζει καλά την δοµή και τη λειτουργία της επιχείρησης καθώς και 

τους στόχους της. Στην περίπτωση του MBI, λόγω της εξωτερικής προέλευσης της 

οµάδας management, δεν υπάρχει πλήρης γνώση της εσωτερικής κατάστασης της 
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επιχείρησης, κάτι το οποίο δυσκολεύει τα πράγµατα. Για αυτό τον λόγο, αυτού του 

είδους οι εξαγορές, γίνονται κυρίως σε επιχειρήσεις που αντιµετωπίζουν κίνδυνο 

overgearing ή έχουν µη ικανοποιητικές πωλήσεις και χρειάζονται περεταίρω 

κεφαλαιακή ενίσχυση και ίσως και καινούργιες ιδέες από το εξωτερικό περιβάλλον. 

Τα MBI ενδύκνονται περισσότερο στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 Όταν υπάρχει µια οµάδα διοίκησης που ανήκει στον ίδιο κλάδο παραγωγής 

µε την χρηµατοδοτούµενη εταιρία και η οποία έχει στο ενεργητικό της 

αρκετές επιτυχίες και εµπειρία. Ιδανική θεωρείται η περίπτωση που η 

συγκεκριµένη οµάδα στελεχών έχει προβεί στο παρελθόν σε επένδυση MBO 

στην εταιρία όπου βρίσκονταν πριν.  

 Μια υπάρχουσα διοίκηση η οποία είναι διατεθειµένη µα παραµείνει στην 

εταιρία για τουλάχιστον 1-2 χρόνια και να συνεργαστεί µε την νέα οµάδα. 

 Μια εταιρία-στόχος η οποία υποαπασχολείται λόγω της υπάρχουσας 

διοίκησης. Επίσης, όταν υπάρχουν αγορές οι οποίες συνήθως είναι 

διασπαρµένες και δεν υπάρχουν εµφανείς ανταγωνιστές και τις οποίες έµειναν 

ανεκµετάλλευτες  από την προηγούµενη διοίκηση. Εκεί µια καινούργια 

στρατηγική κλειδί, µπορεί να αποφέρει µεγάλα κέρδη. 

 Όταν υπάρχουν συµπτώµατα ανόρθωσης (turnaround symptoms), τα οποία 

συνήθως αποτελούν έναυσµα για MBI. Η φάση της ανόρθωσης µπορεί να 

αποφέρει µεγάλες αποδόσεις για ένα MBI αρκεί η επιχείρηση να µην έχει 

φτάσει στην τελική της πτώση(να µην έχει δηλαδή χάσει την αξιοπιστία της 

απέναντι στους πελάτες της, ούτε το µακροπρόθεσµο ανταγωνιστικό της 

πλεονέκτηµα, µέσω της τεχνολογικής απαξίωσης). Υψηλή µόχλευση είναι 

ενάντια σε ένα πετυχηµένο MBI εκτός αν πλεονάζοντα περιουσιακά στοιχεία 

µπορούν να ρευστοποιηθούν γρήγορα ώστε να αποπληρωθεί µέρος του παλιού 

κυρίως δανείου( senior debt) και έτσι να γίνει ριζική αναδιάρθρωσή του, 

προκειµένου να µειωθεί η επιβάρυνση στις λειτουργικές ταµειακές ροές, από 

υψηλά κόστη επιτοκίου.[Lorenz 1989 σελ.81, Ξανθάκης 2001].  

Ένας πιθανός κίνδυνος που υπάρχει µε αυτό το είδος της επένδυσης είναι η 

προσαρµοστικότητα της νέας διοίκησης και η δηµιουργία κατάλληλων σχέσεων µε το 

υπάρχων προσωπικό. Τις περισσότερες φορές µπορούν να δηµιουργηθούν 

προβλήµατα που πριν το στάδιο της εξαγοράς δεν υπήρχαν καν κατά νου. 

Οι µορφές επένδυσης MBI και MBO παρουσιάζουν µεγάλη άνθηση στη διεθνή αγορά 

την τελευταία δεκαετία παρότι πρέπει να πούµε ότι στις ΗΠΑ η δραστηριότητα 

 40



χρηµατοδοτήσεως των εξαγορών δεν περιλαµβάνεται στον ορισµό του Venture 

Capital. 

Τα τελευταία χρόνια ,λόγω του ασταθούς µακροοικονοµικού περιβάλλοντος και του 

µειωµένου κινδύνου παρατηρείται σηµαντική αύξηση των επενδύσεων του κλάδου 

αυτού τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο. 

 

 Χρηµατοδότηση ανόρθωσης ή στροφής ( turn around or rescue finance) 

Σύµφωνα µε τον Lorenz η χρηµατοδότηση ανόρθωσης-στροφής, είναι το κεφάλαιο 

που ενδιαφέρει τις εταιρίες που είναι σε λειτουργία, αλλά δεν είναι πολύ επιτυχηµένες 

στο χώρο τους και έτσι προσπαθούν να οργανωθούν και να αλλάξουν κατεύθυνση. 

Μια τέτοια µορφή επένδυσης δηλαδή σε µια µη εισηγµένη εταιρία, µπορεί να λάβει 

χώρα στα πρώιµα στάδιά της ανάπτυξης της και όταν ο επιχειρηµατίας έχει αποτύχει 

να ελέγξει τις ταµειακές ροές του ή έχει µεγαλύτερο χρέος από τα ίδια κεφάλαια. 

Παρότι µπορεί ο επιχειρηµατίας να ήταν ικανότατος, η αγορά ίσως δεν ήταν έτοιµη 

να αφοµοιώσει το συγκεκριµένο προϊόν ή ίσως η παραγωγή του ήταν πολύ δαπανηρή. 

Η χρηµατοδότηση αυτή εµφανίζεται συνήθως στα µεταγενέστερα στάδια της εξέλιξης 

της επιχείρησης, όταν δεν υπάρχει εξωτερικός ή επαγγελµατίας επενδυτής. Όπως 

αναφέρει ο Lorenz αν υπήρχαν από την αρχή επενδυτές ΕΚΥΚ ίσως να είχαν 

εντοπίσει τα προβλήµατα από την πρώτη στιγµή και να µην είχαν επιτρέψει να φτάσει 

η εταιρία σε αυτό το σηµείο. [Lorenz 1989] 

Η χρηµατοδότηση στροφής χρειάζεται εξειδικευµένη ικανότητα. Αυτό µπορεί να 

σηµαίνει διοικητικές αλλαγές που θέλουν τον επιχειρηµατία να περιοριστεί σε έναν 

συµβουλευτικό ρόλο ή και να αφήσει τελείως την επιχείρησή του. Μπορεί ο έλεγχος 

να δοθεί σε ένα management buy-in και η καινούργια διοίκηση πρέπει να 

διαδραµατίσει µια ενεργή συµµετοχή (hands-on) στο management της εταιρίας, 

παίζοντας καθηµερινό ενεργό ρόλο στη ζωή και στις αποφάσεις της επιχείρησης. 

Αυτό µπορεί να διαρκέσει καθ’ όλη την διάρκεια της κρίσης δηλαδή µέχρι και αρκετά 

χρόνια. Επειδή απαιτείται ένα αρκετά σηµαντικό ποσό για να επιβιώσει µια 

ζηµιογόνα επιχείρηση, η χρηµατοδότηση στροφής αποτελεί µικρότερο ποσοστό 

επένδυσης του ΕΚΥΚ. Αυτό συµβαίνει επίσης γιατί όταν οι χρηµατοδότες έρχονται 

αντιµέτωποι µε µια κατάσταση πιθανούς ανόρθωσης θα πρέπει να αποφασίσουν 

γρήγορα αν η επιχείρηση έχει προοπτικές να εξυγιανθεί και να αποφέρει µελλοντικές 

εισροές. ∆εν έχει νόηµα δηλαδή η πληγείσα εταιρία να µετατραπεί σε µια «walking 

wounded» ή σε µια «living dead» εταιρία. 
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Συνήθως η τελική έκβαση µιας χρηµατοδότησης ανόρθωσης για έναν επιχειρηµατικό 

κεφαλαιούχο είναι η πώλησή της σε µια µεγαλύτερη εταιρία του ίδιου κλάδου. 

Επιτυγχάνεται ένα µέτριο κεφαλαιακό κέρδος το οποίο δεν υπερβαίνει την αρχική 

επένδυση πάνω από 2 µε 3 φορές.  

 

 Χρηµατοδότηση αντικατάστασης (replacement finance) 

Η συγκεκριµένη µορφή χρηµατοδότησης µε ΕΚΥΚ είναι λιγότερο συνηθισµένη στις 

µέρες µας και ουσιαστικά πρόκειται για εξαγορά µεριδίου απερχόµενου εταίρου. Θα 

µπορούσαµε να εντάξουµε αυτού του είδους την χρηµατοδότηση στη γενικότερη 

µορφή χρηµατοδότησης επέκτασης που εµπεριέχει όµως και κάποια εξαγορά του 

µεριδίου του ιδρυτή-επιχειρηµατία. 

Μία συχνή τακτική επένδυσης των ΕΚΕΣ στην περίπτωση αυτή είναι η αγορά ήδη 

υπαρχουσών µετοχών, από επιχειρηµατίες ή από τις οικογένειές τους, δίνοντας στα 

funds δικαιώµατα µειοψηφίας. 

Ο πωλητής των µετοχών του fund δεν είναι πάντα ο επιχειρηµατίας ή τα µέλη της 

οµάδας διοίκησής του. Σε ώριµες ιδιωτικές ή δηµόσιες εταιρίες, υπάρχει ένα µεγάλο 

κοµµάτι µετόχων που προέρχονται από κληρονοµιές ή από συµµετοχές διαφόρων 

οργανισµών (trust dispersals) µέσα στα χρόνια λειτουργίας της εταιρίας. Είναι 

σύνηθες το φαινόµενο τα µέλη µιας οικογενειακής επιχείρησης να µην ενδιαφέρονται 

να µείνουν σε αυτήν ή ακόµη µπορεί να είναι σε ρήξη ή ασυµφωνία µε άλλους 

µετόχους και έτσι πουλούν τις µετοχές τους, παίρνοντας για αντάλλαγµα µετρητά. 

Ο Lorenz χαρακτηριστικά αναφέρει ότι παρότι το fund στην αρχή µπορεί να είναι 

απλώς µια αγορά µετοχών που από µόνη της δεν αποτελεί οικονοµική ενίσχυση για 

την επιχείρηση (φαίνεται µόνο στον τραπεζικό λογαριασµό του ιδρυτή 

επιχειρηµατία), υπάρχουν πιθανότητες µιας µελλοντικής «money-in» επένδυσης η 

οποία θα βοηθήσει την επιχείρηση. Έτσι όταν ένας επιχειρηµατίας σχεδιάζει την 

πώληση των µετοχών σε ένα επενδυτικό fund, θα πρέπει να εκτιµάει και την 

ικανότητα και προθυµία του fund να παρέχει περεταίρω χρηµατοδότηση. 

Το παρακάτω διάγραµµα απεικονίζει την κατανοµή των επενδύσεων όσον αφορά τα 

διάφορα στάδια χρηµατοδότησης, στην Ευρωπαϊκή Αγορά από το 1997 ως το 2001. 

Από το σχήµα φανερώνεται η υπεροχή των Buyouts. 
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Γράφηµα 1: Η κατανοµή των επενδύσεων όσον αφορά τα στάδια χρηµατοδότησης 
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Πηγή: Ελένη Κολοφωτιά, 2001, Investor Manager του ΤΑΝΕΟ 

 

1.8 Αναµενόµενη απόδοση Venture Capital 

Η απόδοση που αναµένει µια εταιρία Venture Capital από κάθε συµµετοχή της 

εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από το επίπεδο κινδύνου που αναλαµβάνει. Άρα, ο 

εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) µιας επιτυχηµένης συµµετοχής (επένδυσης) 

πρέπει να πληρεί τουλάχιστον τα παρακάτω κριτήρια: 

 

 Η αναµενόµενη απόδοση κάθε συµµετοχής να είναι ίση ή µεγαλύτερη της 

µέσης απόδοσης του χαρτοφυλακίου, µε δεδοµένο το επίπεδο επιχειρηµατικού 

κινδύνου που αυτή φέρει. 

 Να ξεπερνά το πραγµατικό κόστος λειτουργίας της επιχείρησης για την 

υλοποίηση της επένδυσης. 

 

Εφαρµόζοντας την µεθοδολογία του Capital Asset Pricing Model και υποθέτοντας: 

1. Μέση απόδοση χωρίς ρίσκο (οµολόγων) για την επόµενη δεκαετία της τάξης 

του 5%-7% Μ.Ο.=6%. 

2. Ο κίνδυνος (beta) που αναλαµβάνει ένα Venture Capital για κάθε επένδυσή 

της είναι 2-3 (Μ.Ο.=2,5) φορές µεγαλύτερος από τον κίνδυνο ενός 
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χαρτοφυλακίου εισηγµένων µετοχών (ευρείας διασποράς) σε Χρηµατιστήριο και 

3. Η αναµενόµενη απόδοση που προσδοκά ο µέσος επενδυτής από το 

Χρηµατιστήριο είναι 2-3 φορές (Μ.Ο.=2,5) φορές µεγαλύτερης απόδοσης των 

οµολόγων τότε: 

 

Αναµενόµενο IRR= 6% +2,5*(15-6)%=28,5% 

Βασιζόµενοι στις παραπάνω υποθέσεις η αναµενόµενη απόδοση (αναµενόµενος 

συντελεστής απόδοσης IRR) ενός χαρτοφυλακίου Venture Capital, αναµένεται να 

ξεπεράσει το 28%.[Περιοδικό ΕΨΙΛΟΝ 7] 
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Β΄ ΜΕΡΟΣ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΟΥ VENTURE CAPITAL ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 
Α) Νοµικό Πλαίσιο 

2.1 Το θεσµικό πλαίσιο του Venture Capital στην Ελλάδα-Ιστορική Αναδροµή 

Ο θεσµός του Venture Capital εισήχθη στην Ελλάδα για πρώτη φορά µε τον νόµο υπ’ 

αριθµ. 1775/25.5.88, σύµφωνα µε τον οποίο οι Εταιρίες Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου 

(ΕΠΕΚ) είναι ανώνυµες εταιρίες που έχουν ως κύριο σκοπό την προώθηση και 

υλοποίηση κυρίως επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας. Ο νόµος αυτός 

ήταν περίπου απαγορευτικός ή αποτρεπτικός για τους επενδυτές. 

Λόγω της αναποτελεσµατικότητας αυτού του νόµου θεσπίστηκε νέος νόµος, ο 

Ν.2367/95, ο οποίος αναιρεί τον προηγούµενο µετά την πάροδο 2 ετών, στον οποίο οι 

ΕΠΕΚ µετονοµάστηκαν σε Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 

(ΕΚΕΣ). Σύµφωνα µε τον παραπάνω νόµο ως ΕΚΕΣ ορίζεται µια ανώνυµη εταιρία 

που έχει ως σκοπό τη συµµετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που εδρεύουν στην 

Ελλάδα και ασκούν γεωργική, βιοµηχανική, µεταλλευτική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή 

ή εµπορική δραστηριότητα. Προωθούν κατά βάση ,αλλά όχι απαραίτητα, επενδύσεις 

υψηλής καινοτοµίας και σε ποσοστό 51% τουλάχιστο του χαρτοφυλακίου τους. 

Ο Ν. 2367/95 προσπάθησε να αναµορφώσει το πλαίσιο λειτουργίας του Venture 

Capital χωρίς όµως να το επιτύχει πλήρως. Για το λόγο αυτό όλες οι σοβαρές 

προσπάθειες στηρίχθηκαν σε offshore εταιρίες (funds) υπερπηδώντας έτσι όλα τα 

εµπόδια (κύρια φορολογικά) και αυξάνοντας την ανταγωνιστικότητα των 

προσπαθειών. 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του '90 ουσιαστικά, δεν υπήρχαν καν οι προϋποθέσεις 

που θα επέτρεπαν στην Ελλάδα να συµπλεύσει µε τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη στην 

ανάπτυξη του θεσµού του ΕΚΥΚ και στη συνεπαγόµενη στήριξη και προώθηση των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων. ∆εν είχε αναπτυχθεί το θεσµικό και φορολογικό 

καθεστώς για την ίδρυση των ΕΚΕΣ ούτε και η κατάλληλη οργάνωση και λειτουργία 

της κεφαλαιαγοράς. 

Στις αρχές της δεκαετίας του '90, έγινε η πρώτη και µεγαλύτερη στο είδος της 

εταιρίας, η "Global Finance", από τον κ. Άγγελο Πλακόπιτα, πρωτοπόρο στην 

ανάπτυξη του Venture Capital και του Private Placement στην Ελλάδα, τον 
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επονοµαζόµενο «γκουρού» των επιχειρηµατικών συµµετοχών. Η πλειοψηφία των 

υπολοίπων ΕΚΕΣ ιδρύθηκε µόλις τα τελευταία 4-5 χρόνια ως απόηχος των εξελίξεων 

στο εξωτερικό. 

∆ύο κρατικοί µηχανισµοί, ο ΕΟΜΜΕΧ (Ελληνικός Οργανισµός ΜικροΜεσαίων 

Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας) και η ΓΓΕΤ (Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας), λειτούργησαν ουσιαστικά στη δεκαετία του '80 ως οιονεί 

υποκατάστατα ΕΠΕΚ προκειµένου να αντλήσουν κεφάλαια οι καινοτόµοι ιδιώτες-

εφευρέτες, έστω και από κρατικές και κοινοτικές πηγές, για να υλοποιήσουν τα 

σχέδια τους. Ο ΕΟΜΜΕΧ προσέφερε στοιχειώδη βοήθεια, στο επίπεδο των τεχνικών 

και συµβουλευτικών υπηρεσιών και στο επίπεδο της χρηµατοδοτικής υποστήριξης, 

µε επιχορηγήσεις και άτοκα δάνεια σε επιχειρήσεις εκµετάλλευσης ελληνικών 

καινοτοµικών και εφευρέσεων. Η ΓΓΕΤ ανέπτυξε µηχανισµό παροχής 

γνωµοδοτήσεων για τη χορήγηση επιδοτήσεων και δανείων σε επενδυτές υψηλής 

τεχνολογίας. Επίσης, την περίοδο 1994-1999 η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας, 

µέσω του Β΄ ΚΠΣ, χρηµατοδότησε την ίδρυση εταιριών Venture Capital µε το 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Βιοµηχανίας. 

Επίσης, κάποιες παράλληλες πρωτοβουλίες ελληνικών επενδυτικών ή αναπτυξιακών 

τραπεζών (ΕΤΕΒΑ, ΕΤΒΑ) δεν έφεραν ικανοποιητικά αποτελέσµατα, καθώς 

υπήρξαν δυσκολίες στην εκτίµηση επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας, 

µακροσκελείς γραφειοκρατικές διαδικασίες, προτίµηση κυρίως στα µεγάλα σχέδια 

για την εξυπηρέτηση αναπτυξιακών στόχων, και έλλειψη εξειδίκευσης στη 

χρηµατοδότηση µεταποιητικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Ως εκ τούτου, µε την 

πάροδο του χρόνου οι µεγάλες ελλείψεις σε παροχή ΕΚΥΚ, καθώς και οι επιδράσεις 

που δέχθηκε η χώρα από τις διεθνείς κινήσεις και τη δραστηριοποίηση και ανάπτυξη 

του ΕΚΥΚ, οδήγησαν στην ανάγκη δηµιουργίας εξειδικευµένων φορέων για την 

παροχή επιχειρηµατικού κεφαλαίου. [Ξανθάκης 2001] 

Η ανάπτυξη του Venture Capital µετά το 1999 σχετίστηκε άµεσα µε την ανάπτυξη 

της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Οι αποδόσεις των ελληνικών ΕΚΕΣ στο διάστηµα 

αυτό ήταν εντυπωσιακές και υπήρχε οργασµός στην ίδρυση νέων ΕΚΕΣ, οι 

περισσότερες από τις οποίες αποτελούσαν θυγατρικές χρηµατιστηριακών εταιριών. 

Οι νέες επιχειρήσεις και οι κλάδοι που στηρίχθηκαν από εταιρίες Venture Capital 

έχουν δραµατικά αλλάξει τον τρόπο ζωής και εργασίας τα τελευταία 30 έτη. ∆εν θα 

ήταν υπερβολή να λέγαµε ότι η ύπαρξη και η εξάπλωση σε παγκόσµιο επίπεδο της 

λεγόµενης Νέας Οικονοµίας στηρίχθηκε και στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό σε 
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κεφάλαια τύπου Venture Capital.  

Η χρηµατοδότηση µέσω του θεσµού του ΕΚΥΚ έχει οδηγήσει σε εντυπωσιακή 

ανάπτυξη τις περισσότερες επιχειρήσεις που την αξιοποίησαν. Πολλές από τις 

µεγαλύτερες σήµερα ελληνικές επιχειρήσεις (Γερµανός, Chipita, Goody's, ∆έλτα, 

Όµιλος Χατζηιωάννου, LogicDIS, Inform Λύκος κ.ά.) έσπευσαν να εκµεταλλευτούν 

τα πλεονεκτήµατα που τους προσέφερε το επιχειρηµατικό κεφάλαιο υψηλού κινδύνου 

για την ανάπτυξη είτε των εσωτερικών είτε των διεθνών δραστηριοτήτων τους µε 

προφανή αποτελέσµατα. 

Παρά τα πρώτα θετικά αποτελέσµατα, η µεγάλη αύξηση του χρηµατιστηρίου την 

περίοδο 1998-1999 λειτούργησε ανασταλτικά για την ανάπτυξη του θεσµού 

[Βασιλείου Μαρία 2001].  

Το χρηµατιστήριο δεν άφησε αδιάφορες τις ΕΚΕΣ γιατί γενικά «δρα ανταγωνιστικά», 

καθώς αποτελεί πηγή άντλησης κεφαλαίων για τις εταιρίες. Όποιες λοιπόν είναι σε 

θέση να αντλήσουν κεφάλαια από το χρηµατιστήριο, αποφεύγουν να απευθυνθούν σε 

εταιρίες παροχής επιχειρηµατικών κεφαλαίων. Από την άλλη όµως πλευρά, το 

Venture Capital δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τη χρηµατιστηριακή αγορά. ∆εν 

πρέπει να ξεχνάµε ότι µέσα στο 1999 οποιαδήποτε εταιρία εισερχόταν στο ΧΑΑ είχε 

εντυπωσιακή πορεία τις πρώτες ηµέρες διαπραγµάτευσης της µετοχής της, 

εξασφαλίζοντας εξίσου σηµαντικές αποεπενδύσεις για τα Venture Capital που τις 

είχαν στηρίξει. 

Έτσι, όπως αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης από την Εθνική Επιχειρηµατικών 

Συµµετοχών, "φτάσαµε στο σηµείο, λόγω της στρέβλωσης που είχε δηµιουργηθεί 

στην αγορά από την υπερβολική συµπεριφορά του Χρηµατιστηρίου, τα Venture 

Capital να εξασφαλίζουν µεγάλες αποδόσεις, όταν επένδυαν σε ώριµες εταιρίες που 

βρίσκονταν στο τελικό στάδιο ανάπτυξης τους και απείχαν µικρό χρονικό διάστηµα 

από την είσοδο τους στο ΧΑΑ. Αυτό συνέβαινε αντίθετα µε τον κανόνα που λέει ότι 

όσο σε πιο πρώιµο στάδιο επενδύσεις, τόσο µεγαλύτερο είναι το ρίσκο και εποµένως 

και η απόδοση που πρέπει να προσµένεις. Το αποτέλεσµα είναι να αυξηθούν οι 

επενδυτές που ήθελαν να επενδύσουν σε ένα Venture Capital, ελπίζοντας ότι οι 

αποδόσεις εκείνης της εποχής θα µπορούσαν να επαναληφθούν στο διηνεκές. Η 

αύξηση των ΕΚΕΣ έφερε περισσότερους στο «κυνήγι» των καλών εταιριών και 

κατέστησε πιο δύσκολο τον εντοπισµό αξιόλογων επενδυτικών ευκαιριών". 

[Μητσοτάκης Κυρ. 1/10/2000] 

Στο σηµείο αυτό, πρέπει όµως να αναφέρουµε και τις σηµαντικές διαφορές που 
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υπάρχουν στην επιχειρηµατική κουλτούρα µεταξύ Ευρώπης (µαζί µε την Ελλάδα) και 

ΗΠΑ. Κατά τον κ. Κούρτη, ∆ιευθυντή Επενδύσεων της Global Finance, οι Ευρωπαίοι 

είναι περισσότερο συντηρητικοί, «πιστοί» στη µεγάλη επιχείρηση, και λιγότερο 

διαθέσιµοι για επιχειρηµατικές «περιπέτειες». Η Ευρώπη έχει µεγάλη δυσκολία να 

χειριστεί το start-up και το µεγάλο ρίσκο που αυτό συνεπάγεται. Το νοµικό καθεστώς 

για τη χρεοκοπία είναι πολύ αυστηρό και οι συνέπειες της χαρακτηρίζουν πολύ 

αρνητικά και ακολουθούν τους επιχειρηµατίες για το υπόλοιπο της καριέρας τους. 

Στην Αµερική, εάν υπάρχει και κάποια χρεοκοπία στο παρελθόν του επιχειρηµατία, 

τότε θεωρείται περισσότερο έµπειρος. Τέλος, η έρευνα και η ανάπτυξη νέων 

προϊόντων στην Ευρώπη γίνονται είτε στα πανεπιστήµια είτε στις µεγάλες εταιρίες. 

Στις ΗΠΑ, µόνο η ιδέα ξεπηδά από το πανεπιστήµιο, ενώ η εµπορική αξιοποίηση 

γίνεται µέσα από ιδιωτική επιχειρηµατική προσπάθεια των πρωτεργατών-

επιστηµόνων [ne.o Νοέµβρ. 2001, σελ 82]. 

 

2.2 Νοµικό Πλαίσιο 

Ο θεσµός του venture capital εισήχθη όπως αναφέραµε και παραπάνω ,στην Ελλάδα 

µε τον Ν.1775/1988,ενώ ακολούθησε ο Ν.2367/1995, όπως τροποποιήθηκε από τα 

άρθρα 20 και 21 του Ν. 2789/2000, που αποτελεί και το ισχύον σήµερα δίκαιο.  

Ας σηµειωθεί ότι βάσει της θεµελιώδους αρχής της ελευθερίας των συµβάσεων, το 

ΕΚΥΚ ήταν δυνητικά ελευθέρως επινοήσιµο από τα υποκείµενα δικαίου. Η χαλεπή, 

όµως, πραγµατικότητα της ελληνικής οικονοµίας δεν επέτρεψε την ελεύθερη 

εµφάνιση του στις συναλλαγές ως απόρροια εξεύρεσης εναλλακτικών πηγών 

χρηµατοδότησης, και έτσι επιβλήθηκε η θέσπιση του διά κανόνων δικαίου. 

Τόσο µε τον καταργηθέντα Ν. 1775/1988 όσο και µε τον Ν. 2367/1995, ρυθµίστηκε 

λεπτοµερώς το πλαίσιο λειτουργίας των φορέων παροχής Venture Capital, µε κύριο 

στόχο την απονοµή δηµοσίων ενισχύσεων και κινήτρων σε αυτούς τους φορείς. Η 

εξαντλητική ρύθµιση δικαιολογήθηκε και από την υψηλού κινδύνου δραστηριότητα 

τους και από την όµοια φύση τους µε τα πιστωτικά ιδρύµατα, χαρακτηριστικά που 

απαιτούσαν τη θέσπιση επαρκών εποπτικών και ελεγκτικών µηχανισµών.  

 

2.2.1  Ν. 1775/1988 

Με το Ν. 1775/1988 θεσπίστηκε ως φορέας παροχής του ΕΚΥΚ, η Εταιρία Παροχής 

Επιχειρηµατικού Κεφαλαίου (ΕΠΕΚ).  

Οι ΕΠΕΚ ήταν ανώνυµες εταιρίες µε ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο 500 εκ δραχµές, 
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που καταβάλλονταν µόνο σε µετρητά, και είχαν αποκλειστικό σκοπό την προώθηση 

και υλοποίηση επενδύσεων τεχνολογίας και καινοτοµίας µέσω της παροχής του 

επιχειρηµατικού κεφαλαίου σε επιχειρήσεις που θα έπρεπε να έχουν υποχρεωτικά τη 

νοµική µορφή της Α.Ε. ή της ΕΠΕ. Οι ΕΠΕΚ απολάµβαναν ενός καθεστώτος 

δηµοσίων ενισχύσεων, εξειδικευµένων σε επιχορηγήσεις και φορολογικές 

ελαφρύνσεις, ή και φοροαπαλλαγές. 

Συγκεκριµένα, οι ΕΠΕΚ επιχορηγούνταν µε το 30% της συµµετοχής τους στις 

επιχειρήσεις που αναλάµβαναν επενδύσεις υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας, 

είχαν το δικαίωµα έκπτωσης ποσοστού 3% από το ποσό του υπολοίπου στις 31 

∆εκεµβρίου κάθε έτους των συµµετοχών τους στις άνω επιχειρήσεις, καθώς επίσης, 

τα κέρδη από την πώληση µετοχών και εταιρικών µεριδίων και οι τόκοι που 

προέρχονταν από οµολογίες, απαλλάσσονταν από το φόρο εισοδήµατος και 

εµφανίζονταν σε ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού για την κάλυψη µελλοντικών 

ζηµιών από την πώληση χρεογράφων. 

Η αγορά πάντως αντέδρασε µε επιφύλαξη απέναντι στο πλαίσιο του Ν. 1775/1988, 

µιας και οι προϋποθέσεις αποδοχής και εδραίωσης του Venture Capital στην 

ελληνική οικονοµία έλειπαν ολωσδιόλου. [Μούζουλας Σπ. 1997] 

Ο νόµος αυτός, παρά το ότι ήταν ο πρώτος που εισήγαγε τον θεσµό του ΕΚΥΚ στην 

Ελλάδα, δεν επέφερε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα, καθώς περιλάµβανε ορισµένους 

περιοριστικούς για την ανάπτυξη του θεσµού, όρους. Συγκεκριµένα, τα προβλήµατα 

του Ν. 1778/1988 ήταν τα εξής: 

-Ο περιορισµός του σκοπού των ΕΠΕΚ στην προώθηση και υλοποίηση 

επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας, στερούσε από αυτές τη δυνατότητα 

µείωσης του επιχειρηµατικού κινδύνου, µε τη διενέργεια, δευτερευόντως και άλλων 

επενδύσεων καθώς και την ανάληψη άλλων κερδοφόρων συµµετοχών σε άλλους 

κλάδους και τοµείς. (Τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 του Ν.2166/93, όπου 

διευρύνθηκαν οι επενδύσεις των ΕΠΕΚ, περιορίζοντας τον αρχικό τους σκοπό σε 

ποσοστό τουλάχιστον 51% του χαρτοφυλακίου τους). [Μούζουλας Σπ. 1997] 

-Για τη λήψη της επιχορήγησης απαιτούνταν ένας ιδιαίτερα µεγάλος όγκος 

εντύπων ο οποίος δηµιουργούσε µία αυστηρή, χρονοβόρα και πολύπλοκη 

γραφειοκρατική διαδικασία. [Μούζουλας Σπ. 1997, σελ. 6] 

-Η καθιέρωση της Τράπεζας της Ελλάδος σε συνεργασία µε το Υπουργείο 

Εθνικής Οικονοµίας, ως εποπτικές αρχές, δηµιουργούσε πεδίο σύγκρουσης 

αρµοδιοτήτων µεταξύ των δύο, καθώς η γενική διατύπωση της διάταξης ήταν 
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ιδιαίτερα ασαφής και δεν επέτρεπε την ακριβή οριοθέτηση των εξουσιών της κάθε 

εποπτικής αρχής. [Μούζουλας Σπ. 1997, σελ. 35] 

 

2.2.2  Ν. 2367/1995 

Αποτέλεσµα όσων προαναφέρθησαν αποτελεί το ισχύον νοµικό πλαίσιο, όπως αυτό 

θεσπίζεται στον Ν. 2367/1995, το οποίο προβλέπει ως φορέα παροχής Venture 

Capital την Εταιρία Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) και το πλαίσιο 

λειτουργίας τους ρυθµίζεται συνολικά, ενώ αποφεύγονται παραποµπές από νόµο σε 

νόµο.  

Σύµφωνα µε την παραπάνω νοµοθεσία, ορίζεται ως ΕΚΕΣ µία ανώνυµη εταιρία που 

έχει ως σκοπό τη συµµετοχή στο κεφάλαιο επιχειρήσεων που εδρεύουν στην Ελλάδα, 

των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, και ασκούν γεωργική, 

βιοµηχανική, µεταλλευτική, βιοτεχνική, ξενοδοχειακή ή εµπορική δραστηριότητα. Ο 

Υπουργός Εµπορίου είναι αυτός που εξετάζει εάν µια εταιρία τηρεί τις προϋποθέσεις 

να χαρακτηριστεί ΕΚΕΣ και να υπαχθεί στο Ν2367/95, ενώ ο ίδιος ελέγχει τις ήδη 

υπάρχουσες ΕΚΕΣ. 

Η συγκεκριµένη νοµοθεσία δίνει τη δυνατότητα σε µια ΕΚΕΣ: 

 να επενδύει σε συµµετοχές (µετοχές Α.Ε. ή εταιρικά µερίδια Ε.Π.Ε.) στο 

κεφάλαιο επιχειρήσεων των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες σε 

χρηµατιστήριο,  

 να επενδύει σε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές που εκδίδονται από 

επιχειρήσεις των οποίων οι µετοχές δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, ενώ η 

µετατροπή τους πρέπει να πραγµατοποιείται εντός τριών ετών από την απόκτηση 

τους, 

 να παρέχει εγγύηση σε τρίτους για τη χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις στις 

οποίες συµµετέχει, 

 να τοποθετεί τα διαθέσιµα της σε καταθέσεις και βραχυχρόνιες κινητές αξίες σε 

δραχµές ή συνάλλαγµα,  

 να παρέχει τις υπηρεσίες της στις χρηµατοδοτούµενες επιχειρήσεις (για την 

έρευνα αγοράς, την ανάλυση επενδυτικών προγραµµάτων, την οργάνωση τους 

κλπ.), 

 να συµµετέχει κατ' εξαίρεση στο κεφάλαιο επιχειρήσεων των οποίων οι µετοχές 

είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, 

 να αναθέτει µε σύµβαση διαχείρισης σε εξειδικευµένες εταιρίες την εκπλήρωση 
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των σκοπών της και τη διαχείριση της περιουσίας της. 

Ορίζεται ως ελάχιστο ύψος µετοχικού κεφαλαίου το 1 δισεκατοµµύριο δραχµές 

(περίπου σε 2.930.000 ευρώ), ενώ οι µετοχές της είναι ονοµαστικές και µπορούν να 

εισαχθούν στο χρηµατιστήριο αξιών. Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δεν επιτρέπεται να 

κατέχουν (άµεσα ή έµµεσα) πάνω από το 30% των µετοχών µιας ΕΚΕΣ εκτός από τα 

πιστωτικά ιδρύµατα για τα οποία το ποσοστό της συµµετοχής τους (άµεσης ή 

έµµεσης) µπορεί να φτάσει και το 65%. 

Πολύ σηµαντικές είναι οι διατάξεις του Ν. 2367/1995 για τα κίνητρα που παρέχει η 

πολιτεία µε σκοπό τη σύσταση και λειτουργία ΕΚΕΣ. Οι ενισχύσεις αυτές παρέχονται 

είτε υπό τη µορφή επιχορήγησης των συµµετοχών είτε υπό τη µορφή 

φοροελαφρύνσεων ή και φοροαπαλλαγών. Το ύψος της επιχορήγησης ορίζεται µέχρι 

ποσοστού 20% του ποσού της συµµετοχής. Ο νοµοθέτης θεωρεί ως συµµετοχή, την 

καταβολή µετοχικής ή εταιρικής εισφοράς σε αύξηση κεφαλαίου των υφισταµένων 

εταιριών, ή σε ίδρυση νέων επιχειρήσεων, και να αφορά επενδύσεις υψηλής 

τεχνολογίας και καινοτοµίας. Η συµµετοχή µπορεί να συνίσταται και σε οµολογίες 

µετατρέψιµες σε µετοχές, αλλά τότε αυτή η επένδυση δεν θα επιχορηγείται. Τα 

τεχνικοοικονοµικά και άλλα κριτήρια για το χαρακτηρισµό µιας επένδυσης ως 

υψηλής τεχνολογίας ή καινοτοµίας καθορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εθνικής 

Οικονοµίας και Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ενώ η απόφαση για τη λήψη 

της επιχορήγησης λαµβάνεται από τον υπουργό της Εθνικής Οικονοµίας. 

[Αγγελόπουλος 2002] 

Οι υποχρεώσεις της, συµπεριλαµβανοµένου και το 50% των συνολικών εγγυήσεων 

σε τρίτους για τη δανειοδότηση των χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων, δεν θα 

πρέπει να ξεπερνούν τα ίδια κεφάλαια της. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται η 

ΕΚΕΣ στο πρώτο εξάµηνο της επόµενης διαχειριστικής χρήσης να αυξήσει το 

µετοχικό της κεφάλαιο, ώστε να αποκατασταθεί η σχέση των ιδίων κεφαλαίων προς 

τις υποχρεώσεις. 

Επίσης, οι ΕΚΕΣ είναι υποχρεωµένες να δηµοσιεύουν εξαµηνιαίες και ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις, ελεγµένες από ορκωτούς λογιστές, ενώ µετά το κλείσιµο 

της τρίτης χρήσης πρέπει να έχουν και να διατηρούν συνεχώς επενδεδυµένο σε 

συµµετοχές ή µετατρέψιµες οµολογίες τουλάχιστον το 50% των ιδίων κεφαλαίων 

τους. Εάν κάτι από όσα προαναφέρθησαν, σε αυτήν αλλά και στην προηγούµενη 

παράγραφο, δεν τηρηθεί από κάποια ΕΚΕΣ, τότε αυτή χάνει αυτόµατα τα 

πλεονεκτήµατα (επιχορηγήσεις, φοροαπαλλαγές και φορολογικά κίνητρα) που 
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αναφέρονται στη συγκεκριµένη νοµοθεσία. 

Η ΕΚΕΣ επενδύει τα κεφάλαια της σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται και εδρεύουν στην Ελλάδα και οι µετοχές των οποίων, 

προκειµένου για ΑΕ, δεν είναι εισηγµένες στο ΧΑΑ ή στη ΝΕΧΑ. Σκοπός της 

διάταξης είναι προφανής. Η πλέον συνήθης ρευστοποίηση της συµµετοχής της ΕΚΕΣ 

θα προκύπτει από την εισαγωγή των µετοχών της χρηµατοδοτούµενης στο εκάστοτε 

χρηµατιστήριο. Η εποπτεία της ΕΚΕΣ διεξάγεται από τον υπεύθυνο υπουργό για 

θέµατα εµπορίου. 

Πάσης φύσεως κέρδη που πραγµατοποιεί µια ΕΚΕΣ, εφόσον διανέµονται, υπόκεινται 

σε φόρο εισοδήµατος ίσο µε 15%, χωρίς άλλη φορολογική υποχρέωση των 

δικαιούχων ενώ τα µη διανεµενόµενα κέρδη (κέρδη που η ΕΚΕΣ πραγµατοποιεί από 

την πώληση ή ανταλλαγή συµµετοχών) απαλλάσσονται από κάθε άµεσο ή έµµεσο 

φόρο. Οι ρυθµίσεις αυτές ισχύουν εφόσον η ΕΚΕΣ έχει επενδύσει τουλάχιστον το 

50% των ιδίων κεφαλαίων της σε συµµετοχές και πληρεί τις προϋποθέσεις του αρθρ. 

6, παρ. 6, δηλ. συµµετέχει στις παραπάνω επιχειρήσεις για τουλάχιστον 4 έτη και το 

ποσοστό ελέγχου της στις επιχειρήσεις αυτές δεν υπερβαίνει το 45% σε όλη τη 

διάρκεια της συµµετοχής. 

Οι Ν.1775/88 και Ν.2166/93 καταργούνται και αντικαθίστανται από την παραπάνω 

νοµοθεσία µετά την πάροδο δύο ετών. Στο χρονικό αυτό διάστηµα όσες ΕΚΕΣ (ή 

ΕΠΕΚ) επιθυµούν, µπορούν να ζητήσουν να υπαχθούν στο Ν. 2367/95, ώστε να 

επωφεληθούν από τις παροχές που προαναφέρθηκαν. Έτσι σήµερα οι ΕΚΕΣ 

διέπονται από τη συγκεκριµένη νοµοθεσία και συµπληρωµατικά από τις διατάξεις 

που ισχύουν για τις ανώνυµες εταιρίες. 

Σύµφωνα µε τον EVCA [Yearbook 1999], τα µειονεκτήµατα που παρουσιάζει αυτός ο 

νόµος συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

 ∆εν επιτρέπεται κανένας µέτοχος να κατέχει πάνω από το 30% των µετοχών της 

ΕΚΕΣ - µε εξαίρεση τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (µέχρι το 65%),ιδιαίτερα 

περιοριστικό γιατί αποκλείονται βασικές πηγές χρηµατοδότησης των ίδιων των 

ΕΚΕΣ. (άρθρ.6) 

 ∆εν επιτρέπεται η ΕΚΕΣ να επενδύει άνω του 20% των ιδίων κεφαλαίων της 

στην ίδια επιχείρηση (αρθρ. 6) 

 Μετά το κλείσιµο της τρίτης χρήσης της, η ΕΚΕΣ υποχρεούται να έχει συνεχώς 

επενδεδυµένο ποσοστό τουλάχιστον 50% των ιδίων κεφαλαίων της σε συµµετοχές 

του αρθρ. 5, παρ. 2α και 3 και µετατρέψιµες οµολογίες του αρθρ.5,παρ. 2β., 
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δύσκολα επιτεύξιµο, δεδοµένου ότι είναι δυνατόν ενίοτε οι επενδύσεις ως ποσοστό 

να µειώνονται, (αρθρ. 6) 

 Μία ΕΚΕΣ δεν επιτρέπεται να επενδύει σε κτηµατικές, οικοδοµικές και 

κατασκευαστικές εταιρίες, επιχειρήσεις µεσιτικών εργασιών, τυχερών παιχνιδιών 

και χρηµατοπιστωτικών εργασιών, αθλητικά σωµατεία και οργανισµούς, καθώς 

και επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, (άρθρ.5) 

 Απαιτείται συµµετοχή της ΕΚΕΣ στην επιχείρηση τουλάχιστον για 4 χρόνια 

προτού ενεργοποιηθούν τα φορολογικά ευεργετήµατα, και παράλληλα αυτή η 

συµµετοχή πρέπει να είναι µειοψηφική (να µην υπερβαίνει το 45% σε όλη τη 

διάρκεια της συµµετοχής) - περιορίζοντας σηµαντικά τις δραστηριότητες της 

ΕΚΕΣ (αρθρ. 8) 

 Η γραφειοκρατία και οι διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκριση της 

επιχορήγησης είναι το ίδιο περίπλοκες όπως και µε τον προηγούµενο νόµο. 

 Μόνο η συµµετοχή των ΕΚΕΣ σε επιχειρήσεις µε έδρα εντός της ελληνικής 

επικράτειας τυγχάνει αντικείµενο επιχορήγησης και φορολογικών 

απαλλαγών.(αρθρ. 1) 

 Τα funds του ΕΚΥΚ πρέπει να είναι κλειστού τύπου µε ελάχιστο µετοχικό 

κεφάλαιο 1 δις δρχ., νούµερο που µας παραπέµπει σε τραπεζικούς οργανισµούς 

και συντηρητικές τοποθετήσεις µε βάση τον κίνδυνο και όχι τις εν δυνάµει 

προοπτικές της χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης. [Γεωργόπουλος 1991 και 

Καπερώνης 1987] 

 

Ο πρόσφατος Ν. 2789/2000 διαφοροποίησε τη φορολογική επιβάρυνση των ΕΚΕΣ σε 

20% σε κάθε περίπτωση, απαλλάσσοντας έτσι τα µερίσµατα που διανέµουν στους 

µετόχους τους στο τέλος κάθε χρήσης από πρόσθετη επιβάρυνση, καταργώντας τις 

παραπάνω προϋποθέσεις του Ν. 2367/1995 για να ισχύουν οι ευνοϊκές ρυθµίσεις, και 

εισάγοντας τη δυνατότητα αµοιβών και ποσοστών επί των κερδών για τα στελέχη των 

ΕΚΕΣ, καθώς και έκπτωσης κάποιων παγίων εξόδων. [Ξανθάκης 2001 και EVCA, 

Yearbook 2001] 

Συµπερασµατικά ας σηµειωθεί ότι οι συνθήκες της ελληνικής αγοράς µόλις τώρα 

διαµορφώνονται θετικές για τη λειτουργία της αγοράς του ΕΚΥΚ. Μάλιστα µε τη 

θέσπιση του Ταµείου της Νέας Οικονοµίας, το Ταµείο Νέας τεχνολογίας αλλά και τη 

ΝΕΧΑ, η ανάπτυξη του διαγράφεται ευνοϊκότερη. Κεντρική, δε, είναι η στρατηγική 

σηµασία που αποδίδει στο Venture Capital η Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σηµείο ώστε η 
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οικονοµική σύγκλιση των κρατών-µελών, αλλά και η µελλοντική θωράκιση έναντι 

του αµερικανικού ανταγωνισµού, να συνδέεται µεταξύ των άλλων και µε την 

εδραίωση της αγοράς του στον ευρωπαϊκό χώρο. [Αγγελόπουλος 2002] 

 

Ιδιαίτερης σηµασίας για τις ΕΚΕΣ αποτελούν και τα µέτρα που ανακοίνωσε το 

ΥΠΕΘΟ το 2000 για τη στήριξη της επιχειρηµατικότητας στο περιβάλλον της νέας 

οικονοµίας, τα σηµαντικότερα από τα οποία είναι: 

 

Φορολογικές ελαφρύνσεις 

 Η µείωση του φορολογικού συντελεστή ως και 10 ποσοστιαίες µονάδες για τις 

εισηγµένες στο ΧΑΑ εταιρίες που συγχωνεύονται ή εξαγοράζει η µία την άλλη, 

για δύο χρόνια. 

 Κατάργηση της φορολογίας του 17% στο Venture Capital νέας οικονοµίας και 

επιβολή ενός µικρού φόρου της τάξεως του 3/1.000 επί του ενεργητικού τους. [Αν. 

Καραµήτσος, 26-08-2001] 

Ρυθµίσεις για τη διευκόλυνση έναρξης δραστηριότητας επιχειρήσεων 

 Απλούστευση διαδικασιών για την ίδρυση επιχειρήσεων όλων των νοµικών 

µορφών. 

 Περιορισµός της απαίτησης χρήσης φορολογικής ενηµερότητας σε 50% των 

περιπτώσεων έναρξης νέων εταιριών. 

 Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων για όλες τις επιχειρήσεις. 

Κεφαλαιαγορά 

 Κίνητρα για την ανάπτυξη των ΕΚΕΣ µέσω του ΤΑΝΕΟ. 

 Ενίσχυση του αναπτυξιακού νόµου 2601/98, που έχει δηµιουργήσει 16.000 νέες 

θέσεις εργασίας την τελευταία πενταετία στην αγορά. 

 Λειτουργία της ΝΕΧΑ. 

 ∆ηµιουργία οργανωµένης δευτερογενούς αγοράς εταιρικών οµολόγων για τη 

διευκόλυνση της χρηµατοδότησης των εταιριών κ.ά. 

 Επιπλέον αποφασίστηκαν η ενθάρρυνση Toovstock options (επενδυτική 

πρωτοβουλία),η διάθεση 750 δις δρχ. για την ανάπτυξη της "κοινωνίας της 

πληροφορίας" και η σύσταση νοµοπαρασκευαστικής επιτροπής για ότι αφορά τις 

εισηγµένες στο ΧΑΑ επιχειρήσεις. ["Τα µέτρα του ΥΠΕΘΟ για τη στήριξη της 

επιχειρηµατικότητας τη νέα οικονοµία" in.gr 28/07/2000] 
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Ο νόµος 2992/2002, αποτελεί την τελευταία νοµοθετική ρύθµιση στο χώρο του 

Venture Capital παρέχοντας ευνοϊκά φορολογικά και άλλα κίνητρα. Αυτό σηµαίνει 

ότι υπάρχουν φορολογικές απαλλαγές κερδών για τις εταιρίες Venture Capital και 

τους µετόχους σε εταιρίες επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και καινοτοµίας. Η Attica 

Ventures ιδρύθηκε και λειτουργεί µε βάση αυτό το πλαίσιο. Για τις εταιρίες Venture 

Capital εκτός της ειδικής νοµοθεσίας ισχύει ο βασικός Ν.2190/1920 περί ανωνύµων 

εταιριών και την εποπτεία επ’ αυτών ασκεί η Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα η 

υπουργική απόφαση 217550 (ΦΕΚ Β΄1544) εξειδικεύει και οριοθετεί τους όρους και 

τις προϋποθέσεις συµµετοχής του Ταµείου Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας (Τ.Α.ΝΕ.Ο.) 

σε ΑΚΕΣ. 

 

2.2.3  Ν.2992/2002 

Άρθρο 7 

Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών Κλειστού Τύπου (Α.Κ.Ε.Σ.) 

1. Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού τύπου (Α.Κ.Ε.Σ.) 

είναι οµάδα περιουσίας που αποτελείται από κινητές αξίες ενσώµατες ή άυλες, 

εταιρικά µερίδια και µετρητά. Συνιστάται για ορισµένη χρονική διάρκεια µε 

αποκλεισµό του δικαιώµατος απόκτησης και µεταβίβασης στοιχείων του ενεργητικού 

υπό όρους άλλους από τους οριζόµενους στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου και 

της οποίας τα επί µέρους στοιχεία ανήκουν εξ αδιαιρέτου σε φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα (µεριδιούχους). Η διάρκεια του ΑΚΕΣ δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από 

15 χρόνια. 

2. Το ΑΚΕΣ ιδρύεται µε σύµβαση σύστασης και διαχείρισης που συνάπτεται µεταξύ 

των µεριδιούχων, ενός θεµατοφύλακα και ενός διαχειριστή. Η σύµβαση αυτή 

καταρτίζεται εγγράφως και κατατίθεται, όπως και κάθε τροποποίηση στον 

θεµατοφύλακα. Ο θεµατοφύλακας τηρεί αρχείο και υποχρεώνεται να ελέγξει ότι 

περιέχονται στη σύµβαση τα ελάχιστα στοιχεία που προβλέπονται από την 

παράγραφο 12 του παρόντος άρθρου και ότι οι όροι της δεν είναι αντίθετοι µε τις 

διατάξεις του. Οι όροι της φύλαξης των στοιχείων του ενεργητικού από τον 

θεµατοφύλακα ορίζονται στη σύµβαση σύστασης και διαχείρισης και διέπονται 

επικουρικά από τις διατάξεις των άρθρων 8225-829 του Αστικού Κώδικα. 

3. Το ΑΚΕΣ δεν αποτελεί νοµικό πρόσωπο. Οι µεριδιούχοι δεν ευθύνονται για 

υποχρεώσεις του ΑΚΕΣ πέραν της αξίας της συµµετοχής τους σε αυτό. Με την 

επιφύλαξη της παραγράφου 6 του Νόµου 2992, οι µεριδιούχοι εκπροσωπούνται 
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δικαστικώς και εξωδίκως αποκλειστικά από τον διαχειριστή, ως προς τις έννοµες 

σχέσεις που προκύπτουν από την διαχείριση του αµοιβαίου κεφαλαίου και τα 

δικαιώµατα τους επί του ενεργητικού του. Οι µεριδιούχοι δεν ευθύνονται για πράξεις 

ή παραλείψεις της διαχειρίστριας εταιρίας και του θεµατοφύλακα κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους. Η έδρα του ΑΚΕΣ βρίσκεται υποχρεωτικά στην Ελλάδα. Ως 

έδρα του ΑΚΕΣ θεωρείται η έδρα του διαχειριστή. Στην περίπτωση που διαχειριστής 

είναι εταιρία που δεν εδρεύει στην Ελλάδα, ως έδρα του ΑΚΕΣ θεωρείται η έδρα του 

θεµατοφύλακα, εφόσον η καταστατική του έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα ή η έδρα του 

υποκαταστήµατος που λειτουργεί στην Ελλάδα, εφόσον η καταστατική του έδρα 

βρίσκεται σε άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή ο θεµατοφύλακας 

θεωρείται ως εκ του νόµου αντίκλητος της διαχειρίστριας εταιρίας. Με απόφαση του 

Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών καθορίζεται ο φορέας στην εποπτεία του 

οποίου θα υπάγεται το ΑΚΕΣ και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της. 

Η µη έκδοση της πιο πάνω απόφασης δεν κωλύει τη σύσταση και τη λειτουργία του 

ΑΚΕΣ. 

4. Το ΑΚΕΣ επενδύει αποκλειστικά σε συµµετοχές σε κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις 

που εδρεύουν στην Ελλάδα, οι οποίες δεν είναι εκδότες κινητών αξιών εισηγµένων 

προς διαπραγµάτευση σε εισηγµένη αγορά κατά την έννοια της χρηµατιστηριακής 

νοµοθεσίας. Επιτρέπεται η επένδυση σε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές και σε 

οµολογίες που παρέχουν δικαίωµα προς απόληψη, πέραν του τόκου, και ορισµένου 

ποσοστού επί των κερδών του εκδότη ή προς λήψη οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης 

παροχής εξαρτώµενης από το ύψος της παραγωγής ή του εν γένει επιπέδου 

δραστηριότητας του εκδότη. Το ΑΚΕΣ µπορεί να συµµετέχει στο κεφάλαιο των 

επιχειρήσεων των οποίων κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά, 

εφόσον αυτό είναι αποτέλεσµα επένδυσης που έγινε πριν την έγκριση της εισαγωγής 

από τις αρµόδιες αρχές και το ΑΚΕΣ µεταβιβάσει τη συµµετοχή του αυτό εντός πέντε 

(5) το πολύ ετών από την εισαγωγή των αξιών της επιχείρησης προς διαπραγµάτευση. 

5. ∆ιαχειριστής αµοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών του παρόντος 

άρθρου είναι ανώνυµη εταιρία µε ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ και 

αποκλειστικό σκοπό τη διαχείριση αµοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηµατικών 

συµµετοχών του παρόντος άρθρου. ∆ιαχειριστής µπορεί να είναι και επιχείρηση η 

οποία έχει λάβει άδεια για τη διαχείριση αντίστοιχων σχηµάτων παροχής του 

επιχειρηµατικού κεφαλαίου από τις αρµόδιες αρχές άλλου κράτους-µέλους του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, καθώς και εταιρία παροχής επενδυτικών 
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υπηρεσιών του Ν. 2396/1996 ως προς το θεµατοφύλακα εφαρµόζονται ανάλογα οι 

διατάξεις των άρθρων 30 παράγραφοι 1-3,5-6 και 30α του Ν. 1969/1991. 

6. Παραίτηση της διαχειρίστριας εταιρίας ή του θεµατοφύλακα, ανάκληση της άδειας 

λειτουργίας τους, θέση τους σε πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση ή άλλη αντίστοιχη 

διαδικασία που συνεπάγεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας τους αποτελούν λόγο 

λύσης του Α.Κ.Ε.Σ., εφόσον η διαχειρίστρια εταιρία ή ο θεµατοφύλακας δεν 

αντικατασταθούν εντός εξήντα (60) ηµερών από την µε οποιονδήποτε τρόπο 

γνωστοποίηση της επέλευσης ενός από τα παραπάνω γεγονότα στους µεριδιούχους. Η 

διαδικασία αντικατάστασης ορίζεται υποχρεωτικά στη σύµβαση σύστασης και 

διαχείρισης. Η σύµβαση σύστασης και διαχείρισης µπορεί να προβλέπει τους λόγους 

καταγγελίας της σύµβασης ως προς την διαχειρίστρια εταιρία και το θεµατοφύλακα. 

Στην περίπτωση αυτή, η αντικατάστασή τους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 

τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της καταγγελίας. Στην περίπτωση που η 

αντικατάσταση δεν γίνει εµπρόθεσµα, οποιοσδήποτε έχει έννοµο συµφέρον µπορεί να 

ζητήσει τη λύση του Α.Κ.Ε.Σ. από το αρµόδιο δικαστήριο της έδρας της 

διαχειρίστριας εταιρίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 739 επ. του Κώδικα 

Πολιτικής ∆ικονοµίας. Με τη δικαστική απόφαση µε την οποία διατάσσεται η λύση 

του Α.Κ.Ε.Σ., ορίζεται και ο εκκαθαριστής, εφόσον αυτό δεν προβλέπεται στη 

σύµβαση σύστασης και διαχείρισης ή όταν ο σχετικός όρος της σύµβασης δεν µπορεί 

να τύχει εφαρµογής. Η λύση γίνεται σύµφωνα µε την διαδικασία που ορίζεται στη 

σύµβαση σύστασης και διαχείρισης και εφαρµόζονται επικουρικά οι διατάξεις των 

άρθρων 798-804 του Αστικού Κώδικα. 

7. Η περιουσία του αµοιβαίου κεφαλαίου διαιρείται σε ίσα µερίδια. Η συµµετοχή στο 

αµοιβαίο κεφάλαιο αποδεικνύεται µε ονοµαστικό τίτλο που εκδίδεται από τον 

διαχειριστή και προσυπογράφεται από τον θεµατοφύλακα (τίτλος µεριδίων). Ο 

διαχειριστής δικαιούται, µε την ρητή συναίνεση του µεριδιούχου, να µην εκδίδει 

τίτλο µεριδίων, να καταχωρεί τα µερίδια σε ειδικό µητρώο µεριδιούχων που θα τηρεί 

µε ηλεκτρονικό αρχείο και να τα παρακολουθεί µε σχετικές εγγραφές σε αυτό το 

αρχείο. Ο µεριδιούχος πάντως δύναται, µε την υποβολή σχετικού αιτήµατός του, να 

απαιτήσει την έκδοση τίτλου µεριδίων, ο οποίος θα µπορεί να φυλάσσεται από τον 

θεµατοφύλακα. Εφόσον ο διαχειριστής δεν εκδίδει τίτλο, χορηγεί στον µεριδιούχο 

βεβαίωση που αναγράφει τα στοιχεία τα οποία µνηµονεύονται στο επόµενο εδάφιο 

αυτής της παραγράφου. Οι τίτλοι µεριδίων µπορεί να εκδίδονται για ένα ή 

περισσότερα µερίδια ή κλάσµα µεριδίου και πρέπει να περιέχουν :α) Την ονοµασία 
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του αµοιβαίου κεφαλαίου. β) Τις επωνυµίες του διαχειριστή και του θεµατοφύλακα. 

γ) Τον αριθµό των µεριδίων που αντιστοιχούν στον τίτλο. δ) Το ονοµατεπώνυµο ή 

επωνυµία και την διεύθυνση της κατοικίας ή έδρας του µεριδιούχου ή των 

µεριδιούχων. Οι διατάξεις του Ν.5638/1938 «περί καταθέσεως εις κοινόν 

λογαριασµόν» εφαρµόζονται αναλόγως και επί µεριδίων αµοιβαίου κεφαλαίου 

επιχειρηµατικών συµµετοχών. Σε περιπτώσεις απώλειας τίτλων µεριδίων 

εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 12α του Κ.Ν. 2190/1920. Η 

απώλεια, κλοπή ή καταστροφή της βεβαίωσης συµµετοχής στο αµοιβαίο κεφάλαιο 

δεν παράγει καµία έννοµη συνέπεια, ως προς τις σχέσεις του µεριδιούχου ή των 

µεριδιούχων µε τον διαχειριστή. Ο διαχειριστής ύστερα από σχετική αίτηση του 

µεριδιούχου ή ενός από τους συνδικαιούχους µεριδιούχους, εκδίδει νέα βεβαίωση σε 

αντικατάσταση της παλιάς. Με τη σύµβαση σύστασης και διαχείρισης επιτρέπεται να 

τίθενται περιορισµοί στη µεταβίβαση, επιβάρυνση και γενικά διάθεση των 

δικαιωµάτων επί µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. Οι περιορισµοί ισχύουν έναντι τρίτων, εφόσον 

µνηµονεύονται συνοπτικά στον τίτλο ή στη βεβαίωση συµµετοχής στο αµοιβαίο 

κεφάλαιο. Σε περίπτωση µεταβίβασης µέρους ή ολόκληρου µεριδίου συµµετοχής, ο 

αποκτών υπεισέρχεται στα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του δικαιοπαρόχου του από 

την σύµβαση σύστασης και διαχείρισης. Η µεταβίβαση ισχύει έναντι του διαχειριστή 

και των µεριδιούχων από τη γνωστοποίησή της στον διαχειριστή και η σχετική 

δήλωση προσαρτάται στη σύµβαση σύστασης και διαχείρισης και αποτελεί 

παράρτηµά της. Τα µερίδια Α.Κ.Ε.Σ. δύνανται να ενεχυράζονται κατά τις διατάξεις 

των άρθρων 1244 επ. του Αστικού Κώδικα και της κατά περίπτωση ισχύουσας 

νοµοθεσίας για την ενεχύραση ενσώµατων ή άυλων τίτλων. Η ενεχύραση ισχύει 

έναντι του διαχειριστή, από την στιγµή που θα ανακοινωθεί σε αυτόν. Για την 

εφαρµογή των διατάξεων που προβλέπουν την υποχρέωση ή τη δυνατότητα 

ορισµένων προσώπων να επενδύουν σε κινητές αξίες, τα µερίδια αµοιβαίων 

κεφαλαίων επιχειρηµατικών συµµετοχών του παρόντος άρθρου θεωρούνται 

ισοδύναµα µε κινητές αξίες µη εισηγµένες προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη 

αγορά κατά την έννοια της χρηµατιστηριακής νοµοθεσίας.  

8. Το ελάχιστο ύψος του ενεργητικού του ΑΚΕΣ κατά τη σύσταση του είναι 

3.000.000 ευρώ. Η ελάχιστη αξία της συµµετοχής κάθε µεριδιούχου κατά τη σύσταση 

του αµοιβαίου κεφαλαίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 150.000 ευρώ. 

Επιτρέπεται η τµηµατική καταβολή της συµµετοχής του µεριδιούχου σύµφωνα µε 

τους όρους που θα προβλέπονται στη σύµβαση σύστασης και διαχείρισης. Σε κάθε 
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περίπτωση το ποσό της πρώτης καταβολής δεν µπορεί να είναι κατώτερο από 50.000 

ευρώ. Η σύµβαση µπορεί να προβλέπει τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία αύξησης 

του ενεργητικού του ΑΚΕΣ µε εισφορές των µεριδιούχων ή µε συµµετοχή νέων 

µεριδιούχων σε αυτό. 

9. Η καταβολή του τµήµατος συµµετοχής σε ΑΚΕΣ γίνεται µόνο µε µετρητά. 

10. Απαγορεύεται η τοποθέτηση άνω του 20% του ενεργητικού του ΑΚΕΣ σε κινητές 

αξίες του ίδιου εκδότη. Απαγορεύεται η επένδυση σε κινητές αξίες: α) εκδότη που 

είναι συνδεδεµένη επιχείρηση κάποιου από τους µεριδιούχους µε την έννοια του 

άρθρου 42ε του Ν. 2190/1920 β) εκδότη του οποίου το µετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο 

ανήκει σε ποσοστό άνω των 25% σε µεριδιούχο φυσικό πρόσωπο, σύζυγό του, ή 

συγγενικό του πρόσωπο µε βαθµό συγγένειας µέχρι 3ου βαθµού ή από κοινού σε 

µεριδιούχους, συζύγους τους και συγγενικά τους πρόσωπα µε βαθµό συγγένειας µέχρι 

3ου βαθµού από κοινού σε συγγενικά πρόσωπα µεριδιούχου µε βαθµό συγγένειας 

µέχρι 3ου βαθµού. 

11. Αν στη σύµβαση σύστασης και διαχείρισης δεν ορίζεται διαφορετικά, την 

εφαρµογή του άρθρου 790 του Αστικού Κώδικα µπορούν να ζητήσουν οι µεριδιούχοι 

που κατέχουν ιδανικά µερίδια συµµετοχής τα οποία αντιστοιχούν αθροιστικά στο 1/3 

του κεφαλαίου του Α.Κ.Ε.Σ. 

12. Η σύµβαση σύστασης και διαχείρισης του Α.Κ.Ε.Σ περιλαµβάνει υποχρεωτικά: 

α. Την ονοµασία, την διάρκεια και το ύψος του κεφαλαίου του Α.Κ.ΕΣ., 

β. τον σκοπό και την επενδυτική του πολιτική, 

γ. την ταυτότητα κάθε µεριδιούχου, την αξία και το αντίστοιχο ιδανικό µερίδιο 

συµµετοχής του, 

δ. τον τρόπο καταβολής της αξίας του µεριδίου συµµετοχής εκ µέρους των 

µεριδιούχων, τη διαδικασία µεταβολής του κεφαλαίου του Α.Κ.Ε.Σ. και τους όρους 

συµµετοχής νέων µεριδιούχων που προβλέπονται στην παράγραφο 8, 

ε. την ταυτότητα του διαχειριστή και τους όρους άσκησης της διαχείρισης και ιδίως 

την διαδικασία επιλογής επενδύσεων και την εξουσία της διαχειρίστριας εταιρίας να 

συνάπτει δάνεια και να παρέχει εγγυήσεις στο όνοµα και για λογαριασµό του 

Α.Κ.Ε.Σ. και ενδεχόµενους περιορισµούς της εξουσίας αυτής, 

ζ. την ταυτότητα του θεµατοφύλακα και τους όρους φύλαξης του ενεργητικού του 

Α.Κ.Ε.Σ., καθώς και την αµοιβή του θεµατοφύλακα, 

η. τον τρόπο διανοµής των κερδών και του προϊόντος της ρευστοποίησης των 

επενδύσεων, 
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θ. την διαδικασία τροποποίησης και λύσης της σύµβασης, τους λόγους καταγγελίας 

της σύµβασης, καθώς και τη διαδικασία αντικατάστασης του διαχειριστή και του 

θεµατοφύλακα, 

ι. τη διαδικασία µεταβίβασης των µεριδίων, 

ια. Τα δικαιώµατα των µεριδιούχων και τον τρόπο άσκησής τους, καθώς και τη 

διαδικασία ελέγχου του διαχειριστή και του θεµατοφύλακα, 

ιβ. Τη διαδικασία λύσης και ρευστοποίησης του Α.Κ.Ε.Σ.. 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών επιτρέπεται 

να αναπροσαρµόζεται το ελάχιστο περιεχόµενο της σύµβασης σύστασης και 

διαχείρισης του Α.Κ.Ε.Σ. 

13. Όποιος προβαίνει σε ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις, γνωστοποιήσεις ή 

χρησιµοποιεί οποιαδήποτε µέθοδο για να δηµιουργήσει σε τρίτους την εσφαλµένη 

εντύπωση ότι επιχείρηση ή επενδυτική πρόταση αποτελεί Αµοιβαίο Κεφάλαιο 

Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κατά την έννοια του παρόντος νόµου, τιµωρείται µε 

φυλάκιση και χρηµατική ποινή µέχρι 300.000 ευρώ. 

14.Για της δηµιουργία ΑΚΕΣ δεν απαιτείται η ειδική άδεια της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς, η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του 

άρθρου 10 του Ν. 876/1979, όπως ισχύει. Απαγορεύεται οποιαδήποτε δια του τύπου 

και των λοιπών Μ.Μ.Ε. διαφήµιση περί δηµιουργίας Α.Κ.Ε.Σ. 

Απαγορεύεται επίσης η είσπραξη εκ µέρους του θεµατοφύλακα και της εταιρίας 

διαχείρισης της αξίας του µεριδίου συµµετοχής των µεριδιούχων πριν από την 

υπογραφή από αυτούς της σύµβασης σύστασης και διαχείρισης και την κατάθεσή της 

στον θεµατοφύλακα. 

Η παράβαση των απαγορεύσεων των προηγούµενων εδαφίων 2 και 3 τιµωρείται µε 

την ποινή που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του 

Ν. 876/1979. 

15. Η διαχειριστική χρήση του αµοιβαίου κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών 

είναι ετήσια, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου. 

Κατ’ εξαίρεση η πρώτη διαχειριστική χρήση µπορεί να ορισθεί για διάστηµα 

µεγαλύτερου του ηµερολογιακού έτους, µε λήξη την 31η ∆εκεµβρίου. 

16. Στο τέλος του πρώτου εξαµήνου κάθε διαχειριστικής χρήσης, καθώς και στο 

τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης του αµοιβαίου κεφαλαίου, η διαχειρίστρια εταιρία 

συντάσσει την εξαµηνιαία και ετήσια, αντίστοιχα, έκθεση του Α.Κ.Ε.Σ. 

17. Η ετήσια έκθεση για το Α.Κ.Ε.Σ. περιλαµβάνει τουλάχιστον: α) Την καταγραφή 
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της περιουσιακής κατάστασης του Α.Κ.Ε.Σ., η οποία περιέχει αναλυτικά το είδος και 

την ποσότητα των κινητών αξιών, την τιµή κτήσης τους, την συνολική αξία των 

κινητών αξιών, το διαθέσιµο ενεργητικό σε καταθέσεις, τις απαιτήσεις, τις 

υποχρεώσεις και την καθαρή αξία του ενεργητικού. β) Αναλυτικό λογαριασµό 

Αποτελεσµάτων της Χρήσης, που περιλαµβάνει τις προσόδους κατά κατηγορία, τα 

κέρδη ή ζηµίες από την πώληση κινητών αξιών και τις δαπάνες κατά κατηγορία. γ) 

Τα διανεµόµενα και επανεπενδυόµενα κέρδη. δ) Τις ενδεχόµενες µεταβολές στην 

ταυτότητα των µεριδιούχων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας 

και Οικονοµικών δύναται να διευρύνεται το πληροφοριακό περιεχόµενο της ετήσιας 

έκθεσης του Α.Κ.Ε.Σ. Η σύµβαση σύστασης και διαχείρισης του Α.Κ.Ε.Σ. µπορεί 

επίσης να διευρύνει το περιεχόµενο της ετήσιας αυτής έκθεσης. Η έκθεση αυτή 

διανέµεται από την διαχειρίστρια εταιρία στους µεριδιούχους εντός τριών µηνών από 

τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. Η εξαµηνιαία έκθεση για το Α.Κ.Ε.Σ. 

περιλαµβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση 

α. 

18. Η αποτίµηση των στοιχείων του ενεργητικού του Α.Κ.Ε.Σ από τη διαχειρίστρια 

εταιρία γίνεται κατά τους ακόλουθους κανόνες: 

α. Η αξία των κινητών αξιών που δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αποτιµάται 

µε βάση την αξία κτήσης τους. 

β. Η αξία των κινητών αξιών που είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο αποτιµάται µε 

βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 

ίδιας µέρας. Όταν οι κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια και 

αυτό δεν είναι εφικτό για λόγους διαφοράς ώρας, η αξία αποτιµάται µε βάση την τιµή 

κλεισίµατος της προηγούµενης εργάσιµης µέρας των ως άνω χρηµατιστηρίων. 

γ. Εάν δεν έχει καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή την ηµέρα της αποτίµησης, 

λαµβάνεται υπόψη η τιµή της προηγούµενης µέρας συνεδρίασης του χρηµατιστηρίου 

και, αν δεν έχει γίνει ούτε και εκείνη την ηµέρα χρηµατιστηριακή συναλλαγή 

λαµβάνεται υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζητήσεως. 

δ. Εάν στο χρηµατιστήριο, στο οποίο είναι εισηγµένες οι κινητές αξίες του Α.Κ.Ε.Σ. 

ισχύει το σύστηµα της ενιαίας τιµής, για τον προσδιορισµό της αξίας τους λαµβάνεται 

υπόψη η ενιαία τιµή. 

19. Οι πρόσοδοι του Α.Κ.Ε.Σ. από τόκους, µερίσµατα και κέρδη από κλήρωση υπέρ 

το άρτιο, καθώς και το προϊόν της ρευστοποίησης των επενδύσεών του, µπορούν να 

διανέµονται ετησίως στους µεριδιούχους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στη σύσταση 
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σύµβασης και διαχείρισης. 

20. Αντίγραφο της σύστασης σύµβασης και διαχείρισης και κάθε τροποποίησή της 

κατατίθενται στην ∆.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται η διαχειρίστρια εταιρία, εντός 15 

ηµερών από την κατάθεσή τους στο θεµατοφύλακα. 

21. Τα Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών του παρόντος νόµου δεν 

είναι υποκείµενα οποιουδήποτε φόρου. Η φορολόγηση των µεριδιούχων Α.Κ.Ε.Σ για 

το κάθε µορφής εισόδηµα που αποκτούν από την ιδιότητα αυτή γίνεται στο πρόσωπό 

τους ως εξ αδιαιρέτου συγκυριών, κοινωνών και γενικά συνδικαιούχων που 

απαρτίζουν το Α.Κ.Ε.Σ. Η µεταβίβαση ή άλλη συναλλαγή επί µεριδίων Α.Κ.Ε.Σ. 

εξοµοιώνεται φορολογικά µε την αντίστοιχη συναλλαγή επί του αναλογούντος εξ 

αδιαιρέτου µεριδίου των κατ’ ιδίαν περιουσιακών στοιχείων που απαρτίζουν το 

Α.Κ.Ε.Σ. Η απόκτηση µεριδίων συµµετοχής σε Α.Κ.Ε.Σ. δεν συνεπάγεται εφ’ εαυτής 

την απόκτηση από τον µεριδιούχο της ιδιότητας κατοίκου Ελλάδας ή µονίµως 

εγκαταστηµένης στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης ή οργανισµού για την 

εφαρµογή φορολογικών διατάξεων. 

22. Η σύµβαση σύστασης και διαχείρισης Αµοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών 

Συµµετοχών κλειστού τύπου, καθώς και η καταβολή της συµµετοχής των 

µεριδιούχων, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, τέλος χαρτοσήµου, δικαίωµα ή 

οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του ∆ηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου 

δικαίου και τρίτων. 

23. Οι διατάξεις της περίπτωσης κβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του Ν. 

2859/2000 εφαρµόζονται και για την διαχείριση του Α.Κ.Ε.Σ.  

24. Με απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων, που λαµβάνεται µέσα σε ένα 

έτος από την δηµοσίευση του παρόντος και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 29 

παρ. 3 και 31 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920, είναι δυνατόν Εταιρία Κεφαλαίου 

Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.), που διέπεται από τις διατάξεις του 

Ν.2667/1995 και λειτουργεί ήδη κατά τη δηµοσίευση του νόµου αυτού να µετατραπεί 

σε Α.Κ.Ε.Σ. Για τη µετατροπή συντάσσεται έκθεση από ορκωτό λογιστή, σύµφωνα 

µε τους κανόνες αποτίµησης που προβλέπονται στην παραπάνω παράγραφο 18, η 

οποία τίθεται στην διάθεση των µετόχων, στην έδρα της εταιρίας, τουλάχιστον 

τριάντα (30) µέρες πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασής της γενικής συνέλευσης 

που θα αποφασίσει την µετατροπή. Τριάντα (30) µέρες πριν από την γενική 

συνέλευση που θα αποφασίσει την µετατροπή, τίθεται στην διάθεση των µετόχων 

σχέδιο σύµβασης σύστασης και διαχείρισης του Α.Κ.Ε.Σ., το οποίο περιλαµβάνει 

 62



κατ΄ ελάχιστο όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από την παράγραφο12. Η απόφαση 

περί µετατροπής πρέπει να περιλαµβάνει , επί ποινή ακυρότητας, τους όρους µε τους 

οποίους οι µέτοχοι που δεν επιθυµούν την µετατροπή αυτή θα µεταβιβάσουν τις 

µετοχές τους στους µετόχους οι οποίοι επιθυµούν την µετατροπή αυτή. Η τιµή για τη 

µεταβίβαση δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να είναι µικρότερη από αυτή που 

προκύπτει µε βάση την έκθεση του ορκωτού λογιστή. Το Α.Κ.Ε.Σ που θα συσταθεί 

µε αυτόν τον τρόπο θεωρείται έναντι των τρίτων καθολικός διάδοχος της Ε.Κ.Ε.Σ που 

µετατράπηκε. Στη περίπτωση της µετατροπής µπορεί κατ’ εξαίρεση και κατά 

παρέκκλιση των διατάξεων της παραπάνω παραγράφου 8, η ελάχιστη αξία κάθε 

µεριδίου να είναι µικρότερη από 150.000 ευρώ. 

Από την µετατροπή της Ε.Κ.Ε.Σ σε Α.Κ.Ε.Σ δεν δηµιουργείται καµία φορολογική 

υποχρέωση σε βάρος της Ε.Κ.Ε.Σ ή του Α.Κ.Ε.Σ που προκύπτει από την µετατροπή ή 

σε βάρος των µεριδιούχων του. 

 

2.3  Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας  

Με το άρθρο 28 του Ν 2843/2000 συστάθηκε το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας 

(Τ.Α.Ν.Ε.Ο.). Το ΤΑΝΕΟ είναι ένα fund of funds που επενδύει µόνο σε Venture 

Capital funds και όχι σε µικροµεσαίες καινοτόµες επιχειρήσεις, σε ποσοστό 50% και 

συµµετέχει στις αναµενόµενες αποδόσεις µε τους ίδιους όρους που συµµετέχουν και 

οι υπόλοιποι επενδυτές του fund.  

Το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας διαχειρίζεται ένα Fund of Funds ύψους  €150 

εκατοµµυρίων, εκ των οποίων το ποσό των €105.000.000 προέρχεται από ιδιώτες 

επενδυτές και το ποσό των €45.000.000 από το Πρόγραµµα των ∆ηµοσίων 

Επενδύσεων. 

Σκοπός δηλαδή της εταιρίας είναι η συνχρηµατοδότηση της ίδρυσης Εταιριών 

Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, οι οποίες θα αναλαµβάνουν να επενδύουν 

σε καινοτόµες κατά προτίµηση επιχειρηµατικές δραστηριότητες που βρίσκονται στα 

πρώτα στάδια ανάπτυξης. Οι τύποι δηλαδή χρηµατοδότησης που παρέχει είναι 

δηλαδή αποκλειστικά η µετοχική συµµετοχή  

Τα επενδυτικά σχήµατα στα οποία θα συµµετάσχει το Τ.Α.ΝΕ.Ο. θα πρέπει να 

επενδύουν σε εταιρικά µερίδια περιορισµένης ευθύνης ή σε µετοχές ή σε 

µετατρέψιµες οµολογίες µικρών ή µικροµεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες κατά 

προτίµηση βρίσκονται στα αρχικά στάδια ανάπτυξής τους και η πραγµατική και 

καταστατική τους έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα. 
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Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρία µπορεί να επιχορηγείται από το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Παρότι όµως, ο αρχικός σκοπός της δηµιουργίας του ήταν να αποτελέσει ένα Venture 

Capital που θα επένδυε κρατικά κεφάλαια σε άλλες Venture Capital εταιρίες, τελικά 

εξελίχθηκε σε ένα υβριδικό σχήµα περιλαµβάνοντας εκτός από κρατικά, και ιδιωτικά 

κεφάλαια (hybrid fund), δηµιουργώντας έτσι απογοήτευση από πλευράς των εταιριών 

Venture Capital, µιας και µε την κίνηση αυτή, ο ανταγωνισµός στη ελληνική Venture 

Capital αγορά νοθεύτηκε, αφού οποιοσδήποτε κεφαλαιούχος θα προτιµήσει πλέον να 

τοποθετήσει τα κεφάλαιά του στο Τ.Α.ΝΕ.Ο. Α.Ε. και µάλιστα µε προνοµιακούς 

υπέρ του όρους διανοµής µερίσµατος, απαλλασσόµενος ουσιαστικά από την 

φορολογία, παρά σε µια ιδιωτική Ε.Κ.Ε.Σ. η οποία φορολογείται µε ποσοστό 20%. 

Τα Venture Capital funds στα οποία επενδύει το ΤΑΝΕΟ περιλαµβάνουν: 

-Ιδιωτικά Venture Capital, διοικούµενα µε ιδιωτικονοµικά κριτήρια.  

-ΕΚΕΣ (Εταιρίες Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών). 

-ΑΚΕΣ (Αµοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηµατικών Συµµετοχών). 

Στόχος της εταιρίας είναι η στήριξη της αγοράς κεφαλαίου ώστε αυτή να καταστεί 

περισσότερο αποτελεσµατική, καθώς και η ανάπτυξη και εδραίωση της 

επιχειρηµατικής κουλτούρας στη χώρα µας. Συνεπώς, κύρια κριτήρια για τη 

συµµετοχή του Τ.Α.ΝΕ.Ο. στις εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών 

είναι η αξιοπιστία και η φερεγγυότητα τους καθώς και η συµβολή των 

χρηµατοδοτούµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη τοµέων τόσο 

της νέας οικονοµίας όσο και της οικονοµίας στο σύνολό της. 

Σύµβουλος του ΤΑΝΕΟ για την επιλογή των κατάλληλων επενδυτικών σχηµάτων 

είναι η Westport Private Equity Ltd., το µεγαλύτερο και πλέον πετυχηµένο fund of 

funds στην Ευρώπη µε περισσότερα από 2 δις ευρώ υπό διαχείριση.  

Η ΤΑΝΕΟ Α.Ε. θα επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισµό, τα έσοδα 

ιδιωτικοποιήσεων, την εκποίηση άλλων περιουσιακών στοιχείων και την εκχώρηση 

δικαιωµάτων. Στόχος του νέου ταµείου, το οποίο προικίστηκε µέχρι το 2004 µε 150 

δις δρχ., είναι να προσελκυστούν ιδιωτικά κεφάλαια για την ίδρυση νέων 

επιχειρήσεων στο χώρο της Νέας Οικονοµίας. 

Το ΤΑΝΕΟ θα συνεπενδύσει µε ιδιώτες στη δηµιουργία Εταιριών Κεφαλαίου 

Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, οι οποίες θα επενδύουν µε την σειρά τους σε 

καινοτόµες επιχειρηµατικές δραστηριότητες. Το ΤΑΝΕΟ παίρνει το µεγαλύτερο 

ρίσκο στην επένδυση, κάτι που σηµαίνει ότι αν κατά τη ρευστοποίηση το fund χάσει 

 64



χρήµατα, το ΤΑΝΕΟ χάνει περισσότερα χρήµατα από ότι το Venture Capital fund.  

Το ΤΑΝΕΟ διαθέτει προς επένδυση σε Venture Capital funds συνολικά κεφάλαια 

150 εκ. ευρώ, 105 εκ. από τα οποία παρέχονται από 34 θεσµικούς επενδυτές και 45 

εκ. από το πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

Ταυτόχρονα η προσπάθεια του ΤΑΝΕΟ ενισχύεται και από την προώθηση των 

διαρθρωτικών, τις ιδιωτικοποιήσεις, τις µεταρρυθµίσεις της δηµόσιας διοίκησης, την 

αξιοποίηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και τέλος από την ενίσχυση της 

επιχειρηµατικότητας και προσέλκυσης ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, µε 

φορολογικά κίνητρα για τις συγχωνεύσεις. 

Κατά τον κ. Κούρτη, ∆ιευθυντή Επενδύσεων της Global Finance, οι άνωθεν 

περιορισµοί, ως προς το προφίλ των επενδύσεων που θα συµµετέχει το ΤΑΝΕΟ, 

δυσκολεύουν την εξεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων γιατί οι ιδιώτες και οι ξένοι 

επενδυτές διστάζουν να επενδύσουν στην ελληνική αγορά σε νέες εταιρίες 

παραδοσιακών τοµέων που εµφανίζουν πολύ υψηλό ρίσκο ή σε ανάπτυξη και χρήση 

νέων τεχνολογιών όπου η Ελλάδα δεν έχει καµία παράδοση. Εποµένως, είτε θα 

πρέπει να µπουν εξειδικευµένοι θεσµικοί επενδυτές που κατανοούν πλήρως το ρίσκο 

τέτοιων επενδύσεων, είτε ιδιώτες επενδυτές µεγάλης περιουσιακής θέσης οι οποίοι 

έχουν και άλλα κίνητρα πέρα των κεφαλαιακών αποδόσεων. Επίσης ο κ. Κούρτης 

θεωρεί ότι µε την σηµερινή του µορφή το ΤΑΝΕΟ δύσκολα θα κινητοποιήσει 

σηµαντικά κεφάλαια, είτε από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό που θα 

εκτίνασσαν την ελληνική επιχειρηµατικότητα στα επίπεδα άλλων προηγµένων 

κρατών. 

Παρόλα αυτά η ανταπόκριση των προσκλήσεων ενδιαφέροντος ήταν πολύ µεγάλη 

(πάνω από 35 αιτήσεις). Η αρνητική χρηµατιστηριακή συγκυρία όχι µόνο δεν 

επέδρασε θετικά αλλά αντίθετα κινητοποίησε τους παράγοντες της αγοράς προς την 

ανεύρεση εναλλακτικών µορφών επενδύσεων, όπως το ΕΚΥΚ. 

Σηµαντικό σε αυτό το σηµείο είναι να αναφέρουµε ότι µετά από πιέσεις του ΟΟΣΑ 

και του European Association of Venture Capital (EVCA) για την αρχή της 

φορολογικής ουδετερότητας η κυβέρνησε προχώρησε τον Απρίλιο του 2002: 

α) στην ψήφιση του υπ’ αριθµ. 2992/20.3.2002 νοµοσχεδίου για την 

επιχειρηµατικότητα, το οποίο τροποποιεί τον προηγούµενο νόµο 2843/2000 θέτοντας 

ένα πιο ευέλικτο θεσµικό πλαίσιο, καθώς 1)συγχρηµατοδοτεί την σύσταση 

Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών κλειστού τύπου (ΑΚΕΣ), τα 

οποία δεν θα φορολογούνται σαν οργανισµός αλλά µόνο οι µέτοχοί τους, όπως 
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συµβαίνει σε όλη την Ευρώπη, 2)τροποποιεί τις ιδρυτικές διατάξεις του ΤΑΝΕΟ 

(Άρθρο 8) και 3) µεταχειρίζεται ευνοϊκά τις δαπάνες επιστηµονικής και τεχνολογικής 

έρευνας των επιχειρήσεων, το ήµισυ του κόστους (50%) των οποίων θα αφαιρείται 

από το καθαρό εισόδηµά τους κατά τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών τους 

και 

β) στην έκδοση της υπ’ αριθµ. 160979/ Β.811/12.4.2002 Υπουργικής Απόφασης, µε 

την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την συµµετοχή της ανώνυµης 

εταιρίας ΤΑΝΕΟ σε ΑΚΕΣ, ΕΚΕΣ και άλλα αντίστοιχα σχήµατα παροχής 

επιχειρηµατικού κεφαλαίου. 

Επιτυχία αποτελεί για την ελληνική πραγµατικότητα η αναγνώριση του ΤΑΝΕΟ από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση, γεγονός που συνέβη µόλις τον Σεπτέµβριο του 2002 και 

σηµατοδοτεί την έναρξη λειτουργίας του ΤΑΝΕΟ. Ο αρµόδιος επίτροπος για τα 

θέµατα του ανταγωνισµού Μάριο Μόντι αναγνωρίζει την συµβατότητα του 

καθεστώτος της λειτουργίας του ΤΑΝΕΟ µε την συνθήκη περί κρατικών ενισχύσεων 

που ισχύει στην Ενωµένη Ευρώπη, οπότε ενεργοποιείται άµεσα το πρώτο ελληνικό 

fund of funds. 

Από το ΤΑΝΕΟ προσελήφθηκαν 3 εταιρίες χρηµατοοικονοµικών συµβούλων, η 

Deutsche Bank, η NBGI, και η EFG Telesis Finance, οι οποίες έχουν αναλάβει την 

προσέλκυση θεσµικών επενδυτών στο κεφάλαιο του ΤΑΝΕΟ 

Οι υποβαλλόµενες προτάσεις υπόκειται από το Τ.Α.ΝΕ.Ο. σε συστηµατικό ενδελεχή 

έλεγχο. ∆ιερευνάται η αξιοπιστία των επενδυτικών προτάσεων και η συµβολή τους 

στην ανάπτυξη των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και την τόνωση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας της χώρας συνολικότερα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην 

αξιοπιστία της Οµάδας ∆ιαχείρισης του «επενδυτικού σχήµατος». 

 

Κριτήρια Ελέγχου Επενδυτικών Προτάσεων 

 

Τα βασικά κριτήρια ελέγχου των επενδυτικών προτάσεων κωδικοποιούνται ως εξής:  

 

-Η Οµάδα ∆ιαχείρισης: Η Οµάδα ∆ιαχείρισης να διαθέτει σχετική εµπειρία στο 

χώρο του Venture Capital και τον χώρο των επενδύσεων γενικότερα. Το µέγεθος της 

οµάδας και η σύνθεση των δεξιοτήτων τους να αποτελούν εγγύηση για την 

δυνατότητα δηµιουργίας προστιθέµενης αξίας στις επενδύσεις. Να δεσµεύονται µέσω 
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των συµβάσεων εργασίας που θα υπογράψουν για όλο τον χρόνο λειτουργίας του 

επενδυτικού σχήµατος. 

-Η Αγορά: Ακριβής προσδιορισµός της αγοράς στόχου, το µέγεθος της αγοράς και οι 

προοπτικές ανάπτυξής της, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης των µικρών και των 

µικροµεσαίων επιχειρήσεων στην αγορά-στόχο. 

-Οι προσδοκώµενες επενδύσεις: Αξιολόγηση της εµπειρίας στην ανεύρεση 

επενδυτικών ευκαιριών, της ποιότητας των επενδυτικών προτάσεων και της 

αξιοπιστίας των σχεδίων προσέλκυσης επενδυτικών προτάσεων. 

-Η επενδυτική στρατηγική: Καταλληλότητα επενδυτικής στρατηγικής για τη 

συγκεκριµένη αγορά-στόχο, συµβατότητα µε τους στόχους του Ταµείου Ανάπτυξης 

Νέας Οικονοµίας, προσδιορισµός κατάλληλων και επιτεύξιµων στρατηγικών 

αποεπένδυσης/ρευστοποίησης των επενδύσεων. 

-Το µέγεθος του «επενδυτικού σχήµατος»: Ύπαρξη σχέσης µεταξύ του µεγέθους 

του«επενδυτικού σχήµατος» των προσδοκώµενων επενδυτικών ευκαιριών, πρόβλεψη 

για συµµετοχή σε µελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου. 

-Ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια: Το «επενδυτικό σχήµα» απαιτείται να λειτουργεί µε 

ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και να αναµένεται να είναι οικονοµικά βιώσιµο. 

-Προτεινόµενοι Όροι: Σύµφωνοι µε την διεθνή πρακτική, µε επεξήγηση για κάθε 

παρέκκλιση. Η αµοιβή επιτυχίας να συνδέεται µε την συνολική απόδοση του 

επενδυτικού σχήµατος. 

-Λοιποί επενδυτές: Συµµετοχή λοιπών επενδυτών από τον ιδιωτικό τοµέα. Ο βαθµός 

στον οποίο η συµµετοχή του ΤΑΝΕΟ παίζει καταλυτικό ρόλο στην προσέλκυση 

επενδυτών. 

 

Μετά την κατάθεση της κάθε πρότασης το ΤΑΝΕΟ θα προβαίνει σε αξιολόγηση 

λαµβάνοντας υπόψη την σειρά κατάθεσης των προτάσεων.  

Παρακάτω παραπέµπονται τα βασικά σηµεία του άρθρου 28 του Ν.2843/2000, που 

αφορούν την σύσταση και τη δοµή του ΤΑΝΕΟ.  

 

2.3.1 Σύσταση Ανώνυµης Εταιρείας µε την Επωνυµία  

"Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α. Ε."  

1. Συνιστάται ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία "Ταµείο Ανάπτυξης Νέας 

Οικονοµίας Α.Ε." ("Τ.Α.Ν.Ε.Ο. Α.Ε."), που διέπεται από τις διατάξεις της νοµοθεσίας 
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περί ανωνύµων εταιριών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα νόµο. 

2. Σκοπός της εταιρίας είναι η µειοψηφική συµµετοχή σε αµοιβαία κεφάλαια σχήµατα 

παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου (στο εξής: «επενδυτικά σχήµατα») που ειδικά 

για το σκοπό αυτόν και θα διέπονται από τη νοµοθεσία κράτους - µέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα εν λόγω επενδυτικά σχήµατα θα πρέπει να είναι αντικείµενο 

διαχείρισης φορέων του ιδιωτικού τοµέα µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια και να 

επενδύουν αποκλειστικά σε καινοτόµες µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα.  

Οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις της συµµετοχής αυτής, καθώς και κάθε άλλο 

στοιχείο που είναι απαραίτητο για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης ορίζονται µε 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. Η εταιρία 

µπορεί να αναπτύσσει οποιαδήποτε δραστηριότητα σχετική µε τον ανωτέρω σκοπό 

και µε την εν γένει προαγωγή του θεσµού των επιχειρηµατικών κεφαλαίων στην 

Ελλάδα, περιλαµβανοµένης της διοργάνωσης εκδηλώσεων κάθε µορφής.  

Για την εκπλήρωση του σκοπού της η εταιρία µπορεί να επιχορηγείται από το 

Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων. 

3.α) Το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε 293.470,29 και διαιρείται 

σε 10.000 µετοχές ονοµαστικής αξίας 29,35, αναλαµβάνεται δε και καλύπτεται 

ολόκληρο από το Ελληνικό ∆ηµόσιο. Η καταβολή γίνεται µέσα σε δύο µήνες από την 

δηµοσίευση του καταστατικού της εταιρίας. Επιτρέπεται η αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρίας µε την έκδοση κοινών ή προνοµιούχων µετοχών µε ή χωρίς 

δικαίωµα ψήφου. Τα προνόµια κάθε κατηγορίας προνοµιούχων µετοχών ορίζονται

ελευθέρως στο καταστατικό της εταιρίας και µπορεί να συνίστανται και σε 

οποιαδήποτε ειδική µεταχείριση του Ελληνικού ∆ηµοσίου ως µετόχου, κατά 

παρέκκλιση της αρχής της ισότητας των µετόχων, είτε υπέρ αυτού είτε υπέρ των 

λοιπών µετόχων της εταιρίας. 

β) Επιτρέπεται η µεταβίβαση των µετοχών κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου σε 

οποιοδήποτε πρόσωπο, η ολική ή µερική παραίτηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου, ως 

µετόχου της εταιρίας, από τα δικαιώµατα προτίµησης κατά τη συµµετοχή στις 

αυξήσεις του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας και η συµµετοχή του Ελληνικού 

∆ηµοσίου στην εταιρία αποκλειστικά δια κοινών ή δια µιας ή περισσότερων 

συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στην εταιρία αποκλειστικά δια κοινών ή δια 

µιας ή περισσότερων κατηγοριών προνοµιούχων µετοχών µε ή χωρίς δικαίωµα 
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ψήφου. Η µεταβίβαση µετοχών της εταιρίας κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου και 

η παραίτησή του από τα δικαιώµατα προτίµησης κατά τη συµµετοχή σε αυξήσεις του 

µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας γίνονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

γ) Με συµβάσεις που καταρτίζονται µεταξύ του Ελληνικού ∆ηµοσίου αφ' ενός και 

των λοιπών µετόχων της εταιρίας αφ' ετέρου επιτρέπεται να συµφωνείται η εξαγορά 

του ποσοστού συµµετοχής των λοιπών µετόχων στην εταιρία αντί προκαθορισµένου 

τιµήµατος κατά την προαίρεση των αντισυµβαλλόµενων µετόχων. Οι ειδικότεροι όροι 

και προϋποθέσεις κατάρτισης τέτοιων συµβάσεων και η έκταση των υποχρεώσεων 

που µπορεί να αναλαµβάνει µε αυτές το Ελληνικό ∆ηµόσιο καθορίζονται µε κοινή 

απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

δ) Επιτρέπεται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας η χωρίς 

περιορισµούς διανοµή στους µετόχους µε τη µορφή µερίσµατος κάθε ποσού που 

εισπράττει η εταιρία από τη συµµετοχή της σε επενδυτικά σχήµατα της παραγράφου 2 

του άρθρου 28 του Ν.2843/2000. 

4. Στις γενικές συνελεύσεις το Ελληνικό ∆ηµόσιο εκπροσωπείται από τους 

Υπουργούς Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών ή από το εξουσιοδοτηµένο από 

αυτούς πρόσωπο. 

5. Το διοικητικό συµβούλιο της εταιρίας απαρτίζεται από πέντε (5) µέλη, που 

ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών. 

Με όµοια απόφαση καθορίζεται το ύψος της αποζηµίωσής τους. 

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών που 

δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως καταρτίζεται το καταστατικό της 

εταιρίας. Με το καταστατικό αυτό ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν το σκοπό, τη 

διάρκεια, την έδρα και το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, τον αριθµό των µετοχών, 

την αύξηση και τη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, την έκδοση των µετοχών και 

των προσωρινών τίτλων, τα δικαιώµατα των µετόχων, τη σύγκληση, τη συγκρότηση, 

τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού 

συµβουλίου , το χρόνο θητείας των µελών του διοικητικού συµβουλίου, τους 

ελεγκτές, την εταιρική χρήση, τη διανοµή των κερδών, τις ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις, τη λύση και την εκκαθάρισή της, την πρώτη εταιρική χρήση, τους 

πρώτους, τακτικό και αναπληρωµατικό, ελεγκτές και κάθε άλλο θέµα που 

προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία. Στο καταστατικό θα προβλέπεται η 
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σύσταση, µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας, επενδυτικής 

επιτροπής που θα στελεχώνεται από καταξιωµένες προσωπικότητες του 

επιχειρηµατικού και επιστηµονικού κόσµου. Η επιτροπή αυτή θα γνωµοδοτεί επί των 

επενδυτικών προτάσεων που θα υποβάλλονται στην εταιρία και η σύµφωνη γνώµη 

της θα είναι αναγκαία για τη συµµετοχή της εταιρίας σε οποιοδήποτε επενδυτικό 

σχήµα. Στο καταστατικό µπορεί επίσης να προβλέπεται η σύσταση, µε απόφαση του 

διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας, και άλλων επιτροπών µε έργο την επεξεργασία 

του στρατηγικού σχεδιασµού της και την εν γένει προώθηση του σκοπού της. Με 

κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών ορίζονται οι 

αµοιβές των µελών των επιτροπών αυτών. Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται 

µε απόφαση της γενικής συνέλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, 

µε την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση κατά την οποία 

το Ελληνικό ∆ηµόσιο κατέχει ποσοστό µικρότερο του 50% των δικαιωµάτων ψήφου 

της εταιρίας, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου, η αποζηµίωσή τους και οι αµοιβές 

των µελών των ανωτέρω επιτροπών ορίζονται από τη γενική συνέλευση της εταιρίας. 

7. Κύρια κριτήρια για τη συµµετοχή της εταιρίας σε επενδυτικά σχήµατα είναι η 

αξιοπιστία των επενδυτικών προτάσεων και των διαχειριστών, καθώς και η συµβολή 

των χρηµατοδοτούµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη τοµέων 

νέας οικονοµίας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και 

Οικονοµικών µπορούν να εξειδικεύονται τα κριτήρια της παραπάνω αξιολόγησης. 

8. Μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της εταιρίας µπορεί να 

ανατίθεται σε ελεγκτικές εταιρίες ο περιοδικός έλεγχος των επί µέρους τοποθετήσεων 

της εταιρίας. 

9. α) Η εταιρία δεν υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου και απαλλάσσεται 

από το φόρο έναρξης δραστηριότητας. Επίσης η εταιρία δεν υπόκειται σε 

οποιονδήποτε φόρο, τέλος ή δικαίωµα του ∆ηµοσίου ή τρίτου για την κατάρτιση και 

τροποποίηση του καταστατικού της.  

β) Η εταιρία δεν υπόκειται σε φόρο για το κάθε µορφής εισόδηµα που προκύπτει από 

τη συµµετοχή της σε επενδυτικά σχήµατα του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου. Κάθε ποσό που εισπράττουν οι µέτοχοι από την εταιρία για 

οποιαδήποτε αιτία, στην έκταση που υπερβαίνει το άθροισµα των ως τότε κάθε 

µορφής εισφορών τους στην εταιρία, εξοµοιώνεται φορολογικά µε πρόσθετη αξία που 

αποκτούν οι µεριδιούχοι αµοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά µεριδίων αµοιβαίων 
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κεφαλαίων σε τιµή ανώτερη της τιµής κτήσης, κατά την έννοια της περίπτωσης δ' της 

παραγράφου 1 του άρθρου 24 του Ν. 2238/1994. 

γ) Η συµµετοχή στην εταιρία δεν συνεπάγεται αφ' αυτής την απόκτηση από το µέτοχο 

της ιδιότητας κατοίκου Ελλάδας ή µονίµως εγκατεστηµένης στην Ελλάδα αλλοδαπής 

επιχείρησης ή οργανισµού για την εφαρµογή φορολογικών διατάξεων. 

10. Οι ανάγκες της εταιρίας σε προσωπικό µπορούν να καλύπτονται και µε απόσπαση 

υπαλλήλων του ∆ηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η απόσπαση γίνεται µε 

κοινή απόφαση του Υπουργού που εποπτεύει το φορέα προέλευσης και των 

Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών, χωρίς να απαιτείται γνώµη του 

υπηρεσιακού συµβουλίου του φορέα προέλευσης. Η διάρκεια της απόσπασης ορίζεται 

µέχρι δύο (2) χρόνια και µπορεί να παραταθεί µε απόφαση των ίδιων Υπουργών µία ή 

περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστηµα κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη 

αντίθετη διάταξη και ιδίως αυτές του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α'). Οι αποδοχές των 

αποσπασµένων κατά τα ανωτέρω υπαλλήλων καθορίζονται στο ύψος των πάσης 

φύσεως αποδοχών που ελάµβαναν από το φορέα προέλευσής τους. Με απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρίας είναι δυνατή η χορήγηση σε αυτούς ειδικού 

πρόσθετου επιδόµατος, ανάλογα µε τα καθήκοντα τα οποία ασκούν. Ο χρόνος 

υπηρεσίας των αποσπασµένων στην εταιρία υπαλλήλων θεωρείται ως χρόνος 

υπηρεσίας στην οργανική τους θέση για οποιαδήποτε υπηρεσιακή συνέπεια. Οι 

αποσπασµένοι υπάλληλοι διατηρούν το βαθµό που είχαν κατά την απόσπαση στην 

εταιρία. Η δαπάνη µισθοδοσίας των αποσπασµένων υπαλλήλων βαρύνει τους φορείς 

από τους οποίους προέρχονται, οι οποίοι εξακολουθούν να καταβάλλουν τις πάσης 

φύσεως αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές αυτών. Τα τυχόν χορηγούµενα ειδικά 

επιδόµατα βαρύνουν την εταιρία. 

Η εταιρία λογίζεται ως χρηµατοπιστωτική επιχείρηση του δηµόσιου τοµέα για την 

εφαρµογή της διάταξης της περίπτωσης Ι ιστ' της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Ν. 

2286/1995.

Πέρα από την πληροφόρηση σύµφωνα µε το άρθρο 17 του Ν 2992/2002, η οµάδα 

διαχείρισης θα πρέπει να παρέχει ενηµέρωση στους limited partners και συγκεκριµένα 

στο ΤΑΝΕΟ σύµφωνα µε τα όσα προβλέπουν τα valuation & reporting guidelines της 

European Venture Capital Association (EVCA) που προβλέπει την παροχή 

πληροφόρησης σχετικά µε τα ακόλουθα: 
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-ετήσια τουλάχιστον συνάντηση-ενηµέρωση (annual meeting) των επενδυτών του 

fund. 

- στοιχεία των αποδόσεων του fund(fund performance). 

- ανάλυση του χαρτοφυλακίου του fund (portfolio fund). 

- ∆ιανοµή των µετοχών (stock distribution) και των επενδεδυµένων κεφαλαίων στο 

fund (fund account). 
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Β)Μορφές Επενδύσεων του Ελληνικού ΕΚΥΚ 

2.4 Κατανοµή των private equity κεφαλαίων ανά κατηγορία επενδυτών 

Όπως βλέπουµε από τον παρακάτω πίνακα, η πλειοψηφία των Ρrivate Εquity 

επενδύσεων στην Ελλάδα, προέρχεται από τον τραπεζικό τοµέα µιας και η 

πλειοψηφία των εταιριών Venture Capital ιδρύθηκαν και ελέγχονται από τις τράπεζες. 

Ανεξάρτητες πηγές, όπως ιδιώτες και εταιρικοί επενδυτές, συµµετέχουν ελάχιστα 

στην χρηµατοδότηση των εταιριών Venture Capital. 

 

Πίνακας 3: Κατανοµή των private equity κεφαλαίων ανά κατηγορία επενδυτών (σε 

ευρώ x 1,000) 

Κατηγορίες Επενδυτών  
Private Equity  
 2000  2001  

Κεφάλαια (σε EURO x 1,000) Ποσό % Ποσό % 

ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΤΕΣ 21,74 7.2 0 0.0 

Ι∆ΙΩΤΕΣ 47,08 15.6 0 0.0 

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0 0.0 0 0.0 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 131,52 43.5 36,81 86.7 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ 0 0.0 5,67 13.3 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 12,47 4.1 0 0.0 

FUND OF FUNDS 89,22 29.5 0 0.0 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ Ι∆ΡΥΜΑΤΑ 0 0.0 0 0.0 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΕΣ 0 0.0 0 0.0 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 302,036 100.0 42,480 100.0 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΕΡ∆Η 
(CAPITAL GAINS) 3,12 - 8,060 - 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 305,156 - 50,540 - 
 
Πηγή: EVCA, 2002 Yearbook  

 

Σύµφωνα µε την έκθεση για το 2001 του European Private Equity & Venture Capital 
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Association (EVCA), το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε προς επένδυση (amount 

raised) από τις ελληνικές εταιρίες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου έφτασε µόλις 

τα 51 εκ ευρώ σε σύγκριση µε τα 305 εκ ευρώ  το 2000 (26 δις δρχ το 1999). 

Επίσης σύµφωνα την έκθεση για το 2004 του European Private Equity & Venture 

Capital Association (EVCA), το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε προς επένδυση 

(amount raised) από τις ελληνικές εταιρίες παροχής επιχειρηµατικού κεφαλαίου 

έφτασε το 2003 τα 28,7 εκ ευρώ σε σύγκριση µε τα 65,6 εκ ευρώ το 2002. 

Έτσι βλέπουµε µια σταδιακή µείωση στο ποσό που συγκεντρώνεται κάθε χρόνο µε 

χαρακτηριστικότερη αυτή που σηµειώθηκε το 2001 σε σύγκριση µε το 2000. Αυτό 

µπορεί να δικαιολογηθεί και από το γεγονός ότι το 2001 έγιναν συνολικά λιγότερες 

από το1/3 των επενδύσεων που είχαν γίνει το 2000. Επιπλέον, οι ΕΚΕΣ προτίµησαν 

να στηρίξουν µε νέο χρήµα όσες από τις παλιές τους επενδύσεις έκριναν ότι θα 

καταφέρουν να ξεπεράσουν την κρίση και θα επιζήσουν. Εστίασαν την προσοχή τους 

σχεδόν αποκλειστικά σε αυτές, κλείνοντας τις ζηµιογόνες και ανέλπιδες επενδύσεις 

τους και αρνούµενοι να στηρίξουν καινούργιες προτάσεις µέχρι να περάσει η 

γενικότερη κρίση. Γενικά, είναι εξαιρετικά δύσκολο για µία οµάδα των 

επιχειρηµατιών να βρει χρήµατα για τον πρώτο γύρο χρηµατοδότησης, [ne.o, Ιούλιος 

2002] 

 

2.5 Ηλικία Εταιριών Venture Capital 
Οι περισσότερες ΕΚΕΣ είναι νέες, όπως θα διαπιστώσουµε και από την ανάλυσή τους 

σε επόµενο κεφάλαιο Πριν το 2000 µόνο η Alpha Ventures, η Emporiki, η Ulysses 

και η Global Finance, υπήρχαν, ενώ οι υπόλοιπες λειτουργούν από το 2000 και µετά. 

Από µια έρευνα που έγινε από το Πολυτεχνείο Κρήτης για το 2001, η πλειοψηφία των 

ΕΚΕΣ βρέθηκε να είναι νέες µε ηλικία µέχρι 3 έτη (46%). Σε ποσοστό 27% η ηλικία 

τους κυµαινόταν µεταξύ των 10 και 15 ετών ενώ αντίστοιχα σε ποσοστό 18% και 9% 

βρισκόταν οι ΕΚΕΣ µε ηλικία µεταξύ 4 και 9 ετών και µεγαλύτερη από 15 έτη 

αντίστοιχα, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραµµα. [Ένωση Ελληνικών Τραπεζών-

2001] 
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Γράφηµα 2: Ηλικία εταιριών Venture Capital 

ΗΛΙΚΙΑ ΕΤΑΙΡΙΩΝ V.C.
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Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,2001 

Μετά από το 2000 άρχισαν να εµφανίζονται και νέες Venture Capital εταιρίες και το 

επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται και σε άλλους τοµείς όπως οι τηλεπικοινωνίες, ο 

χώρος των ηλεκτρονικών υπολογιστών, ο τοµέας της υγείας, της βιοτεχνολογίας, των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κ.λ.π. Λίγες όµως από αυτές κατάφεραν να 

επιβιώσουν. 

 

2.6 Σε ποιο Στάδιο επενδύουν στην Ελλάδα οι Εταιρίες Venture Capital 

Με την πτώση του Χρηµατιστηρίου, οι επενδύσεις των ΕΚΕΣ άρχισαν να στρέφονται 

στις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις, οι οποίες µακροπρόθεσµα δηµιουργούν τις 

µεγαλύτερες υπεραξίες. Οι περισσότερες επενδύσεις επικεντρώνονται στο στάδιο της 

ανάπτυξης και ακολουθούν τα αρχικά στάδια και η µεταβατική χρηµατοδότηση 

(bridge). Το τελευταίο είδος χρηµατοδότησης ήταν περισσότερο δηµοφιλές στα τέλη 

της δεκαετίας του ’90, όπου η µεγάλη αύξηση του δείκτη του ΧΑΑ είχε οδηγήσει σε 

µεγάλη αύξηση τόσο της ζήτησης όσο και της προσφοράς της µεταβατικής 

χρηµατοδότησης.  

Στην Ελλάδα οι ΕΚΕΣ επενδύουν κυρίως στις ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις για 

την ανάπτυξη και την επέκτασή τους (σε ποσοστό 16% για το 1998, 80% για το 1999, 

82% για το 2000 και 28% για το 2001), οι οποίες παρουσιάζουν περιορισµένο βαθµό 

κινδύνου. [Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ,2001]. 

Από ότι φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα το ποσοστό επενδύσεων των ΕΚΕΣ στο 

Στάδιο ανάπτυξης και επέκτασης, είναι συνεχώς αυξανόµενο. 
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Πίνακας 4 : Ποσοστό επενδύσεων ΕΚΕΣ στο στάδιο ανάπτυξης και επέκτασης 

1998 1999 2000 2001Ποσοστό επενδύσεων ΕΚΕΣ στο 

Στάδιο ανάπτυξης και επέκτασης 16% 80% 82% 28%

Πηγή: ένωση Ελληνικών Τραπεζών,2001 

 

Έτσι ενώ το 2000 τα ποσά που διέθεταν οι ΕΚΕΣ για seed capital, start-up finance και 

early-stage καταλάµβαναν σε ποσοστά 0,5%, 3% και 2% αντίστοιχα των συνολικών 

επενδύσεων, το 2001 τα ποσοστά των επενδυόµενων ποσών εκτοξεύτηκαν αντίστοιχα 

στο 3%, 39% και 19%..[Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ,2001].  

Πρέπει να σηµειωθεί, ότι παρά το µεγάλο ποσοστό που φαίνεται να έχουν τα αρχικά 

στάδια start-up και seed, δεν θα πρέπει να παρασυρθούµε στο συµπέρασµα ότι οι 

εταιρίες VC επιθυµούν να επενδύουν µόνο σε αυτά τα στάδια. Η εξήγηση, για αυτό 

το φαινοµενικά µεγάλο ποσοστό, οφείλεται απλά και µόνο στην ορολογία: Είναι 

δύσκολο να υπάρξει διαχωρισµός ανάµεσα σε µία νέα ιδρυόµενη επιχείρηση στην 

Ελλάδα και σε µία θυγατρική στη Ελλάδα µιας µεγάλης, υπάρχουσας και 

επιτυχηµένης µητρικής επιχείρησης που βρίσκεται στο εξωτερικό. Και οι δύο 

λέγονται start-up, παρότι ο κίνδυνος για την πρώτη είναι µεγαλύτερος.  

Η εξαγορά µεριδίων απερχόµενου εταίρου (replacement capital) αναλογεί µόνο στο 

9,7% το 2001 έναντι του 38,7% το 2000. [ Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ,2001]. 

Μόνο το στάδιο επεκτάσεως και αναπτύξεως των ώριµων επενδύσεων συγκεντρώνει 

καθολική αποδοχή και προτίµηση. 

Για τη αύξηση του ενδιαφέροντος των ΕΚΕΣ για τις νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις 

πρέπει να συνεκτιµηθεί και η συµβολή του ΤΑΝΕΟ, το οποίο για το διάστηµα 1998-

2001 χρηµατοδότησε µόνο τα υποψήφια επιχειρηµατικά σχέδια νέων επιχειρήσεων. 

Αντίστοιχη συµπεριφορά είχε παρατηρηθεί και πριν την άνοδο του ΧΑΑ, για το 

1998, οπότε διέθεταν για τις start-up finance και early-stage finance επιχειρήσεις το 

45% και 38% των συνολικών επενδυόµενων κεφαλαίων .[Ένωση Ελληνικών 

Τραπεζών,2001] 

Η αναλυτική παρουσίαση των επιλογών σταδίων, φαίνεται στον παρακάτω πίνακα (η 

δεύτερη στήλη δείχνει το ποσοστό συνολικής επιλογής του συγκεκριµένου σταδίου). 

Η παρακάτω µελέτη παρόλο που έγινε το 2002, φανερώνει και πάλι την συντριπτική 

προτίµηση των ΕΚΕΣ  στο στάδιο Επέκτασης/Ανάπτυξης. Οι προτιµήσεις των ΕΚΕΣ 

ή ΑΚΕΣ που εξετάσαµε παραπάνω εξακολουθούν να κυµαίνονται γύρω από αυτό το 

στάδιο. 
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Πίνακας 5:Σε ποιο στάδιο επενδύουν οι ΕΚΕΣ 

SEED 37,50% 

START UP 75,00% 

EXPANSION/GROWTH 100,00% 

BRIDGE 69,00% 

M.B.O. 50,00% 

M.B.I. 44,00% 

TURN-AROUND 50,00% 

Πηγή: Μελέτη ΤΑΝΕΟ,2002 

 

 

Γράφηµα 3: Επενδύσεις ανά στάδιο εξέλιξης  
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Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ,2001 

 

2.7 Ποσά που επενδύονται από Ελληνικές Private Equity εταιρίες 

Οι συναλλαγές Private Equity το 2003, την χρονιά δηλαδή µέχρι την οποία υπάρχουν 

κυρίως στοιχεία, επηρεάστηκαν από το γενικότερα µη πρόσφορο και µη οικονοµικό 

επενδυτικό κλίµα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα, τα funds που αναπτύχθηκαν από 

Ελληνικές Private Equity εταιρίες το 2003 αντιστοιχούσαν σε 28,7 million ευρώ, σε 

σύγκριση µε τα 65,6 million ευρώ του 2002. Η µείωση αυτή προήλθε από τα 

χαµηλότερα ποσά κεφαλαίου που αναπτύχθηκαν από τις Independent και Captive 

Funds, περίπου 70% λιγότερο από το 2002. Ωστόσο τα κεφαλαιακά κέρδη που 
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επιτυγχάνθηκαν το 2003 ήταν 9 million ευρώ σε σύγκριση µε τα 450.000ευρώ του 

2002. Το παρακάτω ραβδόγραµµα απεικονίζει αυτήν την µείωση των funds το 2003, 

σε σχέση µε το 2002. [Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ,2003] 

 

Γράφηµα 4: Ποσά που επενδύθηκαν από Ελληνικές Private Equity Εταιρίες 
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Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ,2003 

 

Το µέγιστο και ελάχιστο ύψος των επενδύσεων είναι ευθέως ανάλογο του ύψους των 

διαθέσιµων κεφαλαίων. Ο µέσος όρος του ύψους των επενδύσεων ως ποσοστό του 

µετοχικού κυµαίνεται περί το 15%. 

 

2.8 Συµµετοχή ΕΚΕΣ στην επενδυόµενη επιχείρηση 

Οι ΕΚΕΣ στην Ελλάδα, παρέχουν στις επιχειρήσεις εκτός από χρηµατοοικονοµική 

υποστήριξη σε ποσοστό 100%, και άλλες υπηρεσίες, όπως συµβουλευτικές για τη 

στρατηγική και επιχειρηµατική τους ανάπτυξη (91%), και επειδή η συµµετοχή τους 

σε αυτές συνεπάγεται υψηλό ρίσκο επιδιώκουν να εκπροσωπούνται στο συµβούλιο 

των χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων (82%) ανάλογα µε το ποσοστό µετοχών που 

κατέχουν.  

Έτσι κύριο µέληµα µιας ΕΚΕΣ ή ΑΚΕΣ είναι να βοηθήσει την επιχείρηση να έχει µια 

επιτυχηµένη επιχειρηµατική πορεία, συµβάλλοντας στην επέκταση του δικτύου 

επιχειρηµατικών σχέσεων (73%) και παρέχοντας συµβουλές για τη διαχείριση 

ανθρώπινων πόρων (64%), τον οικονοµικό της προγραµµατισµό (64%), και την 

εξάπλωσή της σε νέες αγορές (64%). Ελάχιστες ΕΚΕΣ είναι που επιδιώκουν αλλαγή 

στη διοίκηση της υποστηριζόµενης επιχείρησης (9%), όπως φαίνεται και στο 
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παρακάτω διάγραµµα. [Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ,2001] 

 

Γράφηµα 5: Συµµετοχή ΕΚΕΣ στην επενδυόµενη επιχείρηση 
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Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,2001  

 

Όσον αφορά την οικονοµική συµµετοχή των ΕΚΕΣ στην επενδυόµενη επιχείρηση, 

είναι καθαρά θέµα διαπραγµάτευσης. Όσο µεγαλύτερες οικονοµικές δυνατότητες έχει 

ο επενδυτής (η εταιρία Venture Capital), τόσο µεγαλύτερο είναι και το ποσό που θα 

επενδύσει στην ενδιαφερόµενη εταιρία. 

Οι περισσότερες ΕΚΕΣ ή ΑΚΕΣ, παίρνουν µειοψηφικό ποσοστό των µετοχών, αλλά 

και αυτό πάντα εξαρτάται από το στάδιο στο οποίο επενδύουν. Αν δηλαδή επενδύουν 

στα αρχικά στάδια (start-up), συνήθως έχουν πλειοψηφική συµµετοχή, γιατί οι 

επενδυόµενες εταιρίες χρειάζονται και µεγαλύτερη οικονοµική ενίσχυση. Στην Attica 

Ventures,για παράδειγµα, καµιά επένδυση δεν µπορεί να υπερβαίνει συνολικά ανά 

εταιρία το 15% του ενεργητικού του fund που διαχειρίζεται, προκειµένου για 

επιχειρήσεις στο στάδιο εκκίνησης ή το αρχικό στάδιο λειτουργίας (early-stage). Για 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε µεταγενέστερο στάδιο (later-stage), το όριο είναι 3 

εκατ. Ευρώ 

 

2.9   Εκπαιδευτικό υπόβαθρο των στελεχών και τρόποι αµοιβής τους 

Έρευνες ως τώρα έχουν δείξει ότι η πλειοψηφία  των στελεχών που διοικούν τις 

εταιρίες VC, έχουν κάνει οικονοµικές και διοικητικές σπουδές (64%). Το 23% των 

 79



στελεχών, έχει τεχνολογικό υπόβαθρο ενώ το υπόλοιπο 12% έχουν σπουδάσει σε 

διάφορα άλλα αντικείµενα, όπως πολιτικές επιστήµες, διεθνείς σχέσεις κλπ. Μόνο 1% 

έχει κάνει νοµικές σπουδές, παρά το ότι τα νοµικά θέµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο 

στη διαδικασία των Private Equity επενδύσεων, και ιδιαίτερα στο στάδιο της τελικής 

αξιολόγησης (due diligence). Το κενό αυτό καλύπτεται από εξωτερικούς νοµικούς 

συµβούλους, ή εξωτερικούς συνεργάτες.  

Τέλος, το 81% των στελεχών κατέχει µεταπτυχιακό τίτλο σχετικό µε τα οικονοµικά, 

τα χρηµατοοικονοµικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων. Στο σηµείο αυτό, θα πρέπει να 

σηµειώσουµε ότι µία αύξηση των προερχόµενων από σχολές θετικών επιστηµών και 

ιδίως τις πολυτεχνικές σχολές είναι σκόπιµη, τόσο για να υπάρχει κατά την 

αξιολόγηση µια αντίληψη διαφορετική από αυτή των οικονοµολόγων, ώστε να 

προκύπτει ένα ισορροπηµένο αποτέλεσµα αλλά και για να αναπτυχθεί εντός των 

εταιριών η τεχνογνωσία αξιολογήσεως επενδύσεων σε τοµείς µε σηµαντικό 

τεχνολογικό περιεχόµενο. 

Γενικότερα µπορούµε µε βεβαιότητα να πούµε ότι το επίπεδο µόρφωσης των 

στελεχών είναι πολύ υψηλό καθώς οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου αποτελούν το 8%, 

το 46% κατέχει τίτλο Master, το 13% είναι ανώτατης εκπαίδευσης, το 20% Bachelor, 

ενώ µόλις το 6% είναι ανώτερης εκπαίδευσης και το 7% µέσης εκπαίδευσης, όπως 

φαίνεται και στο διάγραµµα . [Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ,2001] 

 

 

        Γράφηµα 6:Ειδικότητες στελεχών στις ΕΚΕΣ 
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        Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ,2001 
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Από αυτούς το 48% είναι χρηµατιστηριακοί αναλυτές, το 23% εργάζονται στη 

γραµµατειακή υποστήριξη, 14% είναι διευθυντικά στελέχη και σύµβουλοι, ενώ  

µόλις το 3% είναι νοµικοί σύµβουλοι. 

 

Γράφηµα 7: Επίπεδο σπουδών στελεχών στις ΕΚΕΣ 
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Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ,2001 

 

Η αµοιβή, των στελεχών των εταιριών Venture Capital, ποικίλει. Ο συνηθέστερος 

τρόπος πληρωµής τους είναι ένας συνδυασµός ενός σταθερού µισθού και ενός 

ποσοστού από τα κέρδη των επενδύσεων. Αυτό βέβαια ισχύει για τις ανεξάρτητες 

εταιρίες. Αντίθετα σε αυτές που τα κεφάλαια τους προέρχονται από τις τράπεζες, η 

πληρωµή των στελεχών γίνεται µέσω ενός σταθερού µισθού. Πάντως η αµοιβή όπως 

προείπαµε ποικίλει και εξαρτάται από την πολιτική της εταιρίας Venture Capital . 

 

2.10  Γεωγραφική προέλευση εγχώριων VC επενδύσεων 
2.10.1 Γεωγραφική κατανοµή επενδύσεων από τους ελληνικούς VC 

Οι περισσότερες ελληνικές εταιρίες VC επενδύουν σε επιχειρήσεις που βρίσκονται 

εντός των συνόρων της χώρας. Ο κύριος λόγος είναι για βρίσκονται κοντά  στις 

επιχειρήσεις που επενδύουν και να µπορούν έτσι να τις ελέγχουν (monitoring) 

καλύτερα. Εξάλλου, ο νόµος σε ορισµένες περιπτώσεις περιορίζει τις εταιρίες VC, να 

κάνουν επενδύσεις εκτός των συνόρων.  
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Εκτός από αυτές τις περιπτώσεις, οι υπόλοιπες VC εταιρίες αναζητούν επενδυτικές 

ευκαιρίες και στο εξωτερικό. Οι ελληνικές επενδύσεις στο εξωτερικό γίνονται κυρίως 

στις βαλκανικές χώρες, στις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς και 

στις χώρες που βρίσκονται στο ανατολικό τµήµα της µεσογείου, όπως είναι η 

Τουρκία, η Κύπρος, το Λίβανο, η Αίγυπτος κ.α. 

 

Γράφηµα 8: Επενδύσεις στο εξωτερικό 
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Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ,2001 

 

Γράφηµα 9: Περιοχές επενδύσεων εξωτερικού 
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Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ,2001 
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Όπως φαίνεται και στο παραπάνω σχήµα, οι περιοχές του εξωτερικού που προτιµούν 

κυρίως οι ΕΚΕΣ είναι η Ανατολική Ευρώπη (27%) και τα γειτονικά Βαλκάνια (27%). 

Ακολουθούν η Κύπρος (23%) και η ∆υτική Ευρώπη (18%). 

 Όσον αφορά τη γεωγραφική προέλευση των επενδύσεων σε VC, οι περισσότερες 

επενδύσεις προέρχονται από εγχώριες πηγές (76%), ενώ οι υπόλοιπες προέρχονται 

από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.  

 Το χαµηλό ποσοστό VC επενδύσεων από το εξωτερικό οφείλεται στη καθοδική τάση 

της ευρωπαϊκής και αµερικανικής οικονοµίας, σε συνδυασµό πάντα µε τους 

ποικίλους τοπικούς παράγοντες της κάθε χώρας, που αποθάρρυναν τελικά, τις 

επενδύσεις στην Ελλάδα. Το παρακάτω σχήµα απεικονίζει την γεωγραφική 

προέλευση των κεφαλαίων Venture Capital.  

 

Γράφηµα 10: Γεωγραφική προέλευση των V.C. Κεφαλαίων 
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Πηγή: EVCA 2002 Yearboοκ 

 

 

 

Στο επόµενο σχήµα φαίνεται η γεωγραφική κατανοµή των επενδύσεων των ΕΚΕΣ σε 

Venture Capital. 
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Γράφηµα 11: Γεωγραφική κατανοµή των επενδύσεων σε V.C. 
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Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ,2001 

 

Παρατηρούµε ότι η Αττική µε ποσοστό 78,95% εκ του µακρόθεν δέχεται τα 

επενδυτικά κεφάλαια όλων των ΕΚΕΣ. Ακολουθεί µε 8,17% η περιοχή της 

Θεσσαλονίκης. Το αποτέλεσµα αυτό δείχνει ότι οι ΕΚΕΣ προτιµούν να επενδύουν σε 

περιοχές που υπάρχουν αναπτυγµένες βιοµηχανικές ζώνες. 

 

2.10.2  Κατανοµή επενδύσεων ανά κλάδο 

Το µεγαλύτερο ποσοστό των επενδύσεων, από τις αρχές της δεκαετίας του ’90 µέχρι 

σήµερα, έχει πραγµατοποιηθεί στο κλάδο των λύσεων πληροφορικής (IT Solutions). 

Ακολουθεί ο κλάδος των ειδών τροφίµων (Food & Beverages), που περιλαµβάνει 

επίσης τις σχετικές διαδικασίες παραγωγής, συσκευασίας και διανοµής. Εάν 

συµπεριλάβουµε και τους κλάδους: λιανικής, υπηρεσιών και χονδρικού εµπορίου, 

τότε έχουµε το 50% του συνόλου των επενδύσεων VC. 

 

 

 

 

 

 84



Πίνακας 6: Κατανοµή επενδύσεων στην Ελλάδα ανά βιοµηχανικό κλάδο(σε ευρώ x 

1000) 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΑΝΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

ΚΛΑ∆Ο 

ΚΛΑ∆ΟΣ 2000 

ΠΟΣΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ(σε 

ευρώ x 1000) 

% 2001 

ΠΟΣΑ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ(σε 

ευρώ x 1000) 

% 

Επικοινωνίες 60.058 30,8 28.282 27,2 

Υπολογιστές 55.868 28,7 6.623 6,4 

Ιατρικά 858 0,4 7.105 6,8 

Ενέργεια -  301 0,3 

Καταναλωτικά     

Άλλες Βιοµηχ. 

Κατασκευές 

51.868 26,6 - - 

Βιοµηχ. 

Παραγωγή 

- - 3.717 3,6 

Μεταφορά 5.061 2,6 4.816 4,6 

Χρηµ/κα - - 1.198 1,2 

Άλλες 

Υπηρεσίες 

2.205 1,1 5.298 5,1 

Αγροτικά 4.729 2,4 6.233 6,0 

Λοιπά 65 - - - 

ΣΥΝΟΛΟ 195.002 100,0 103.850 100,0 

Υποσύνολο 

Υψηλής 

Τεχνολογίας 

115.926 59,4 15.945 15,4 

Πηγή: EVCA, 2002 Yearbook 
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Γράφηµα 12: Κατανοµή επενδύσεων ανά κλάδο 

 

Πηγή: EVCA, 2002,Yearbook 
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2.10.3  Τυπικά χαρακτηριστικά των κεφαλαίων 

Η πλειοψηφία των ελληνικών κεφαλαίων (73%) τελειώνει σε περίοδο µεγαλύτερη 

από 10 χρόνια. Το υπόλοιπο ποσοστό κυµαίνεται ανάµεσα σε 7 έως 10 χρόνια. 

 

           Γράφηµα 13: ∆ιάρκεια ζωής επένδυσης 
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              Πηγή: EVCA, 2002, Yearbook 

 

Επίσης, οι περισσότερες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται είναι close-end, δηλαδή 

οι επενδυτές δεν µπορούν εύκολα να αποσυρθούν από τις επενδύσεις και να 

πουλήσουν το µερίδιο που έχουν στην επιχείρηση σε τρίτους, γεγονός που περιορίζει 

την ευελιξία των VC. Οι open-end επενδύσεις συναντώνται σε περιπτώσεις όπου οι 

εταιρίες VC, είναι θυγατρικές τραπεζών. 

 

 

Πολύ µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο παρακάτω πίνακας όπου δείχνει ότι τα ποσά 

που επενδύθηκαν το 2003 σε σύγκριση µε το 2002 είναι µικρότερα, όσον αφορά τις 

πηγές των κεφαλαίων και τον τύπο του επενδυτή. Η ίδια µείωση ισχύει και στην 

γεωγραφική διασπορά. 
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Πίνακας 7: Funds(κεφάλαια) raised (σε ευρώ x 1.000) 

Funds(κεφάλαια) σε ευρώ x 1.000 2002 2003 

Ιδιωτικά Κεφάλαια που 

αναπτύχθηκαν κατά πηγή

Ποσό % Ποσό % 

Ανεξάρτητα  Κεφάλαια που 

αναπτύχθηκαν µέσα σε ένα χρόνο 

38,300 58,4 4,400 15,3 

Ποσά που αναπτύχθηκαν από Captives 26,800 40,9 15,293 53,3 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ 

65,100 99,3 19,693 68,6 

Πραγµατοποιθέντα Κεφαλαιακά Κέρδη 450 0,7 8,994 31,4 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ 

65,550 100,0 28,687 100,0 

Ιδιωτικά Κεφάλαια που αναπτύχθηκαν κατά τύπο επενδυτή

Εταιρικοί Επενδυτές 13,232 20,3 402 2,0 

Ιδιώτες 2,382 3,7 402 2,0 

Κυβερνητικοί Οργανισµοί 0 0,0 17,684 89,8 

Τράπεζες 24,346 37,4 1,205 6,1 

Ασφαλιστικά Ταµεία 0 0,0 0 0,0 

Ασφαλιστικές Εταιρίες 5,293 8,1 0 0,0 

ΤΑΝΕΟ 19,848 30,5 0 0,0 

Ακαδηµαϊκά Ιδρύµατα 0 0,0 0 0,0 

Κεφαλαιακές Αγορές 0 0,0 0 0,0 

Μη ∆ιαθέσιµα 0 0,0 0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 

ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ 

65,100 100,0 19,693 100,0 

Πραγµατοποιθέντα Κεφαλαιακά Κέρδη 450 - 8,994 - 

TOTAL FUNDS RAISED 65,550 - 28,687 - 

Γεωγραφική Κατανοµή των Ιδιωτικών Κεφαλαίων που αναπτύχθηκαν

Εγχώρια 58,540 89,3 28,687 100,0 

Άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες 2,147 3,3 0 0,0 

Μη Ευρωπαϊκές Χώρες 4,863 7,4 0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ 

65,550 100,0 28,687 100,0 
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Κατανοµή ανά στάδιο των κεφαλαίων που αναπτύχθηκαν

Υψηλής Τεχνολογίας-Early Stage 0 0,0 21,515 75,0 

Μη Υψηλής Τεχνολογίας -Early Stage 32,775 50,0 7,172 25,0 

Υψηλής Τεχνολογίας 

Expansion/Development 

0 0,0 0 0,0 

Μη Υψηλής Τεχνολογίας 

Expansion/Development 

32,775 50,0 0 0,0 

Venture Capital 65,550 100,0 28,687 100,0 

Buyout 0 0,0 0 0,0 

Άλλα 0 0,0 0 0,0 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΟΥ 

ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ 

65,550 100,0 28,687 100,0 

Πηγή:  EVCA, 2004,Yearbook 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
 
3.1 ∆ηµιουργία συνεχούς ροής επενδυτικών προτάσεων (deal flow process) και 

τελική επιλογή 

Η δηµιουργία συνεχούς ροής επενδυτικών προτάσεων, των προτάσεων δηλαδή που 

έρχονται για αξιολόγηση από την εταιρία Venture Capital, είναι µία από τις πιο 

σηµαντικές δραστηριότητες στην διαδικασία επιλογής αυτών (των προτάσεων, άρα 

και των επιχειρήσεων) που τελικά θα χρηµατοδοτηθούν. Χωρίς µία καθιερωµένη, 

σταθερή ροή επιχειρηµατικών προτάσεων οι εταιρίες Venture Capital δεν θα 

µπορούσαν όχι απλώς να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιο των επενδύσεών 

(portfolio) τους και να διαµοιράσουν τον κίνδυνο, αλλά ούτε καν να επενδύσουν. 

Σχεδόν το ένα τέταρτο των επιχειρηµατικών σχεδίων προέρχεται από το δίκτυο των 

VC, που περιλαµβάνει τους επιχειρηµατικούς συνεργάτες, τους φίλους, καθώς και 

µέλη του ∆Σ που παίρνουν την πρωτοβουλία να κάνουν κάποια επενδυτική πρόταση. 

Από το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων µόνο το 3% λαµβάνουν χρηµατοδότηση 

(όπως άλλωστε συµβαίνει διεθνώς). Οι λόγοι που εξηγούν το χαµηλό ποσοστό είναι: 

 

 η έλλειψη επαγγελµατισµού των επιχειρηµατιών που κατέχουν τις 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 

 η άγνοια από µέρους των επιχειρηµατιών της ύπαρξης και του ρόλου των 

VC ως µία εναλλακτική πηγή χρηµατοδότησης  

 η µικρή αγορά που συνεπάγεται και χαµηλή ζήτηση 

 η απροθυµία των περισσότερων επιχειρηµατιών να εγκαταλείψουν µέρος 

από τον έλεγχο και το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας τους και τέλος  

 η εµπιστοσύνη που έχουν οι επιχειρηµατίες στις τράπεζες, θεωρώντας τες 

ως τις πιο κατάλληλες πηγές χρηµατοδότησης, όταν οι προσωπικοί πόροι 

και η βοήθεια από το στενό οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον δεν 

επαρκεί. 

 

Το παρακάτω σχήµα δείχνει όλες τις πιθανές πηγές των επενδυτικών προτάσεων, 

απεικονίζοντας ακριβώς ότι το 20% των επενδυτικών προτάσεων προέρχεται από το 

δίκτυο των VC.  
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Γράφηµα 14:Πηγές Επενδυτικών Προτάσεων 
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Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών-2001 

 
Οι εταιρίες Venture Capital για να καταλήξουν στις τελικές επενδυτικές επιλογές 

τους, ακολουθούν µία διαδικασία που επιτρέπει γρήγορα, συστηµατικά και 

αντικειµενικά την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων που λαµβάνουν, ώστε να 

επιλεγούν οι πιο ρεαλιστικές και ελκυστικές απ’ αυτές. Οι δραστηριότητες των 

εταιριών παροχής Venture Capital, περιγράφονται σε πέντε φάσεις:  

 

1. Προέλευση των επιχειρήσεων για χρηµατοδότηση. 

2. Προεργασία. 

3. Εκτίµηση-Επιλογή. 

4. Ολοκλήρωση του συµβολαίου. 

5. Μεταεπενδυτικές δραστηριότητες. 
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3.2 ∆ιαδικασία Επιλογής 
∆εν υπάρχει συγκεκριµένο µεθοδολογικό πλαίσιο σχετικό µε την αξιολόγηση των 

επενδύσεων σε VC. Βέβαια και στην διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική όπου 

υπάρχουν εκτενείς αναφορές, οι περισσότεροι συγγραφείς δυσκολεύονται να 

προτείνουν κάποια συγκεκριµένη µέθοδο, καθώς οι επενδύσεις σε VC διαφέρουν 

ριζικά από τις τυπικές επενδύσεις στο χρηµατιστήριο και καταλήγουν και αυτοί σε 

εµπειρικές αξιολογήσεις. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικά τα βήµατα της 

διαδικασίας αξιολόγησης- χρηµατοδότησης. 

 

1. Η προεργασία 

Οι εταιρίες παροχής Venture Capital έχουν συνήθως να µελετήσουν ένα µεγάλο 

αριθµό προτάσεων για χρηµατοδότηση και µάλιστα µε µικρό αριθµό προσωπικού. Ο 

βασικός στόχος των εταιριών αυτών είναι να χρηµατοδοτήσουν ένα µικρό τελικά 

αριθµό επιχειρήσεων, τις πιο αποδοτικές. Τα κυριότερα κριτήρια που 

χρησιµοποιούνται στη φάση αυτή είναι: 

 Ο τοµέας δραστηριότητας της επιχείρησης 

 Το προϊόν της 

 Το µέγεθός της 

 Η γεωγραφική τοποθεσία της 

 Η πολιτική επενδύσεών της 

 Η ανταγωνιστική θέση της στην αγορά 

 

2. Η Εκτίµηση-Επιλογή 

Η διαδικασία επιλογής περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

 

α. Προκαταρκτική Αξιολόγηση (Preliminary Screening) 

β. ∆ιάλογος  σχετικά µε τα κύρια µέρη του επιχειρηµατικού σχεδίου 

(Agreement on Principal Terms) 

γ. Τελική Αξιολόγηση (Due Diligence) 

δ. Τελική Έγκριση (Final Approval) 

ε. Ολοκλήρωση του συµβολαίου 

ζ. Μεταεπενδυτικές δραστηριότητες 
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Οι εταιρίες παροχής Venture Capital αξιολογούν τις επιχειρήσεις µε βάση τις 

ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες, οι οποίες βρίσκονται µέσο στο σχέδιο 

ανάπτυξης (business plan). Αυτή η αξιολόγηση στηρίζεται επίσης στην υποκειµενική 

κρίση που διαθέτουν τα στελέχη των εταιριών παροχής Venture Capital. 

Η διαδικασία επιλογής, ξεκινά καταρχήν µε τον καθορισµό από την εταιρία Venture 

Capital, της φιλοσοφίας της και των επενδυτικών στόχων της, καθώς και την λήψη 

αποφάσεων που αφορούν την σύνθεση του χαρτοφυλακίου της: τον αριθµό των start-

up επιχειρήσεων που θα περιλαµβάνει, των εξαγορών ή των επιχειρήσεων που 

βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης, τις αγορές, τις γεωγραφικές περιοχές, και 

πιθανές εξειδικεύσεις σε προϊόντα και αγορές. 

Στο τέλος της φάσης της εκτίµησης πρέπει να κατασκευαστεί ένα επιχειρησιακό 

µοντέλο, το οποίο θα επιτρέπει την αυτόµατη αξιολόγηση κάθε επιχείρησης που ζητά 

τη χρηµατοδότηση της εταιρίας παροχής Venture Capital. Από µελέτες που έχουν 

παρουσιασθεί µέχρι σήµερα τα βασικά κριτήρια απόφασης είναι τα ακόλουθα: 

 Η οµάδα των µάνατζερ της επιχείρησης (επαγγελµατική εµπειρία, 

διοικητική µόρφωση, ποιότητα διοίκησης, ενδιαφέρον των µάνατζερ για την 

ανάπτυξη της επιχείρησης κ.τ.λ.). 

 Η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρησης (εξέλιξη της αγοράς, 

ανταγωνιστική θέση στην αγορά, ανάγκες της αγοράς κ.τ.λ.). 

 Το προϊόν της επιχείρησης. 

 Η Στρατηγική Μάρκετινγκ που ακολουθεί. 

 Οι χρηµατοοικονοµικές της επιδόσεις. 

 Το µέγεθος της επένδυσης. 

 

Συγκεκριµένα όσον αφορά την διοικητική οµάδα-οµάδα µάνατζερ της επιχείρησης, 

πρέπει να εξετασθεί αν είναι σε θέση να υλοποιήσουν το επιχειρηµατικό σχέδιο που 

παρουσιάζουν. Η επιχείρηση πρέπει να διαθέτει δυνατή διοικητική οµάδα που να 

αποτελείται από άτοµα µε εµπειρία και µε κατάλληλο υπόβαθρο (background), να 

είναι αφοσιωµένοι στην επιχείρηση, να έχουν ικανότητες στην γνωστική περιοχή τους 

(expertise), ικανότητα να αντιµετωπίζουν τις προκλήσεις καθώς και την ευελιξία να 

ενεργούν γρήγορα όταν κρίνεται απαραίτητο. Η σηµαντικότητα της διοικητικής 

οµάδας φαίνεται και από το ότι οι εταιρίες Venture Capital, προτιµούν να επενδύουν 

σε επιχειρήσεις µε πολύ καλή διοικητική οµάδα και µε προϊόντα που έχουν λιγότερες 

δυνατότητες (για πωλήσεις, κέρδη κλπ), παρά το αντίθετο. Η αφοσίωση της 
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διοικητικής οµάδας, διαφαίνεται επίσης και από το ποσό που αυτή έχει επενδύσει 

στην επιχείρηση και κυρίως από το ποσοστό που, το ποσό αυτό, κατέχει στα 

συνολικά ίδια κεφάλαια της επιχείρησης.  

Η υποστήριξη της οικογένειας της διοικητικής οµάδας, παίζει επίσης πολύ σηµαντικό 

ρόλο, για να µπορέσουν τα µέλη της οµάδας να αφιερώσουν της αµέτρητες ώρες που 

χρειάζονται για να ξεκινήσει και να αναπτυχθεί µία επιχείρηση. Ένας VC τονίζει πως 

επιδιώκει να γευµατίζει µε τον επιχειρηµατία και τη σύζυγό του ή ακόµα να 

επισκέπτεται το σπίτι του, πριν πάρει µία επενδυτική απόφαση. Αναφέρει 

χαρακτηριστικά: «∆υσκολεύοµαι να εµπιστευτώ ένα επιχειρηµατία ότι µπορεί 

επιτυχώς να κατέχει και να διοικεί µία επιχείρηση και ότι µπορεί να διαθέσει τον 

απαραίτητο χρόνο, όταν το οικογενειακό του περιβάλλον είναι εκτός ελέγχου». 

Όσον αφορά την αγορά στην οποία δραστηριοποιείται η επιχείρηση θα πρέπει να 

είναι νέα και να έχει προοπτικές ανάπτυξης. Οι εταιρίες Venture Capital, δεν 

ενδιαφέρονται τόσο να χρηµατοδοτήσουν προϊόντα που αναζητούν µία αγορά, όσο 

ανεκµετάλλευτες αγορές που αναζητούν προϊόντα. Η αγορά, στην οποία απευθύνεται 

η επιχείρηση, θα πρέπει να είναι µικρού µεγέθους, ώστε να µην ενδιαφέρει τους 

ανταγωνιστές της επιχείρησης και να της επιτρέπει έτσι, να επιβιώσει στα πρώτα 

στάδια ανάπτυξής της. Επιπλέον, η αγορά αυτή, θα πρέπει να έχει δυνατότητες 

µεγάλης και γρήγορης ανάπτυξης, έτσι ώστε η επιχείρηση να αναπτυχθεί σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα και να µπορέσει έτσι η εταιρία Venture Capital να αποδεσµεύσει 

τα κεφάλαιά της. 

Τα προαναφερθέντα καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα πρέπει να αντιµετωπίζονται 

πλήρως από ένα ολοκληρωµένο και ρεαλιστικό επιχειρηµατικό σχέδιο το οποίο να 

απεικονίζει λογικές προσδοκίες και ασφαλώς να περιγράφει το προτεινόµενο προϊόν, 

να έχει πλήρη ανάλυση της αγοράς όπου θα απευθύνεται, καθώς επίσης την 

τεχνολογία και τους πόρους που θα χρησιµοποιηθούν. 

Σε µία συγκεκριµένη έρευνα που έγινε στην Ελλάδα, τα στελέχη των ΕΚΕΣ 

ιεράρχησαν 19 κριτήρια σύµφωνα µε τα οποία κατατάχτηκαν τα πιο σηµαντικά και 

ουσιώδη, στην αξιολόγηση σχεδίων επιχειρήσεων από ελληνικές ΕΚΕΣ. Στη 

συνέχεια µε ένα απλό υπόδειγµα σταθµισµένου µέσου όρου, επιτεύχθηκε η παρακάτω 

κατάταξη των κριτηρίων από το πιο σηµαντικό έως το λιγότερο σηµαντικό. 

Τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την ιεράρχηση των κριτηρίων στην 

περίπτωση της Ελλάδας είναι ότι τα κριτήρια « αναµενόµενος βαθµός απόδοσης της 

επένδυσης» και οι «ικανότητες και τα χαρακτηριστικά της διοίκησης» είναι τα 
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πιο σηµαντικά για τη λήψη µιας απόφασης επένδυσης σε VC. Το αποτέλεσµα αυτό 

είναι σε πλήρη αρµονία και συσχέτιση µε τα αποτελέσµατα των διεθνών ερευνών. 

Ακολουθούν στην Τρίτη και ισόβαθµη θέση «χαρακτηριστικά του κλάδου» και ο 

«αναµενόµενος κίνδυνος», στην πέµπτη θέση το κριτήριο « ανάπτυξη της αγοράς», 

ενώ στην έκτη θέση βρίσκεται το κριτήριο « πρωτοτυπία-καινοτοµία». Τα έξι 

πρώτα αυτά κριτήρια δείχνουν σε παγκόσµιο επίπεδο ότι τα στελέχη των ΕΚΕΣ  

ενδιαφέρονται πρωτίστως οι υποψήφιες επιχειρήσεις να έχουν καλή οµάδα διοίκησης, 

αγορά σε ανάπτυξη, καλό προϊόν και καλές χρηµατοοικονοµικές επιδόσεις που 

βασίζονται στο δίδυµο «απόδοση-κίνδυνος». 

 

Πίνακας 8:Ιεράρχηση των Κριτηρίων εκτίµησης των ελληνικών ΕΚΕΣ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΚΕΣ 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ Βαθµολόγηση Κατάταξη

1. Ικανότητες και χαρακτηριστικά της διοίκησης 4 2 

2. Προσωπικά κίνητρα 0 17 

3. Χαρακτηριστικά του κλάδου 2,8 3 

4. ∆ιαφοροποίηση του προϊόντος 1,2 8 

5. ∆υνατότητα ανάπτυξης 1,3 7 

6. Πρωτοτυπία-καινοτοµία 2,1 6 

7. Μέγεθος αγοράς 1,1 9 

8. Ανάπτυξη αγοράς 2,2 5 

9. Ανταγωνισµός 0,8 13 

10. Cash-out method 0,6 14 

11. Αναµενόµενος βαθµός απόδοσης 

 

4,7 1 

12. Αναµενόµενος κίνδυνος 2,8 3 

13. Ποσοστά µετοχικού κεφαλαίου που κατέχει η 

επιχείρηση 

0 17 

14. Παροχές επενδυτή 0 17 

15. Μέγεθος της επένδυσης 1 10 

16. Ρευστότητα 1 10 

17. Συστάσεις 0.5 15 
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18. Στάδιο ανάπτυξης εταιρίας 0,9 12 

19. Εξασφάλιση δυνατοτήτων κλάδου από 

χρηµατοδοτούµενη επιχείρηση 

0,1 16 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών,2001 

 

 

Τα στάδια διαδικασίας επιλογής είναι τα παρακάτω: 

 

α. Προκαταρκτική Αξιολόγηση (Preliminary Screening) 
Η προκαταρκτική αξιολόγηση ξεκινά µε την λήψη του επιχειρηµατικού σχεδίου 

(business plan). Ένα καλό επιχειρηµατικό σχέδιο είναι ουσιώδες στην διαδικασία 

επιλογής. Οι περισσότερες Venture Capital εταιρίες δεν µιλούν καν µε τον 

επιχειρηµατία - επιχειρηµατική οµάδα, που δεν έχει ένα επιχειρηµατικό σχέδιο για το 

εγχείρηµά του. Το επιχειρηµατικό σχέδιο πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό, 

ολοκληρωµένο σύντοµο, κατανοητό και να αιχµαλωτίζει το ενδιαφέρον του 

επενδυτή. Θα πρέπει να έχει µία σαφή αποστολή και ξεκάθαρους στόχους που να 

στηρίζονται σε βαθιά ανάλυση του κλάδου και της αγοράς καθώς και σε κατάλληλες 

λογιστικές καταστάσεις. Η περίληψη (executive summary) του επιχειρηµατικού 

σχεδίου αποτελεί σηµαντικό τµήµα του, καθώς χρησιµοποιείται για το αρχικό 

ξεκαθάρισµα των υποψήφιων επενδυτικών προτάσεων. ∆εν είναι λίγα τα 

επιχειρηµατικά σχέδια που δεν εξετάζονται πέραν της περίληψης τους. Όταν 

αξιολογεί την επιχείρηση, η εταιρία Venture Capital ελέγχει πρώτα εάν η επενδυτική 

αυτή πρόταση έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Ελέγχει την αγορά και τις προοπτικές της 

καθώς και εάν η ίδια η εταιρία Venture Capital, διαθέτει την απαραίτητη γνώση και 

τις κατάλληλες ικανότητες για να επενδύσει σ’ αυτήν. Έπειτα, καθορίζεται κατά πόσο 

η πρόταση ταιριάζει µε την δική της µακροπρόθεσµη πολιτική και τις δικές της 

βραχυπρόθεσµες ανάγκες, στην προσπάθειά της να δηµιουργήσει ένα ισορροπηµένο 

χαρτοφυλάκιο. 

Επίσης, εξετάζονται, οι αριθµοί που παρουσιάζονται αν πράγµατι µπορούν να 

προσφέρουν την απαιτούµενη επιστροφή της επένδυσης. Πολύ σηµαντικός 

παράγοντας στην αξιολόγηση αυτή, όπως αναφέρθηκε προηγουµένως, αποτελεί και ο 

επιχειρηµατίας ή η επιχειρηµατική οµάδα (management team), που αξιολογούνται 

εάν είναι σε θέση να υλοποιήσουν το επιχειρηµατικό σχέδιο που παρουσιάζουν. 
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β. ∆ιάλογος σχετικά µε τα κύρια µέρη του επιχειρηµατικού σχεδίου(Agreement 

on Principal Terms) 

Έπειτα από την προκαταρκτική αξιολόγηση, ακολουθεί o διάλογος ανάµεσα στον 

επιχειρηµατία και την εταιρία Venture Capital, σχετικά µε τα κύρια µέρη του 

επιχειρηµατικού σχεδίου, προκειµένου να αποφασίσει η τελευταία αν θα δεσµευτεί να 

αφιερώσει χρόνο και προσπάθεια στην επίσηµη διαδικασία της τελικής αξιολόγησης 

(due diligence). 

 

γ. Τελική Αξιολόγηση (Due Diligence) 

Η τελική αξιολόγηση αποτελεί το στάδιο που διαρκεί περισσότερο από ένα µήνα έως 

και τρεις µήνες. Η εταιρία Venture Capital, προσπαθεί να προσδιορίσει µε 

λεπτοµέρεια την τεχνική και χρηµατοοικονοµική επιτευξιµότητα της επενδυτικής 

πρότασης. Σε περίπτωση που δεν διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό που θα µπορέσει 

να προσδιορίσει τις προοπτικές της αγοράς και την τεχνική επιτευξιµότητα της 

πρότασης, προσλαµβάνονται εξωτερικοί σύµβουλοι. Επίσης, µισθωτοί λογιστές 

καλούνται συχνά για να διεκπεραιώσουν µεγάλο τµήµα της τελικής αξιολόγησης, 

όπως είναι η αναφορά που αφορά τις οικονοµικές προβλέψεις και άλλα οικονοµικά 

θέµατα του επιχειρηµατικού σχεδίου. Οι αναφορές αυτές, όπως και όλες οι υπόλοιπες 

αυτής της φάσης, ακολουθούνται από λεπτοµερειακή µελέτη. Τα θέµατα τα οποία 

αναλύονται είναι: η ιστορία της επιχείρησης, τα βιογραφικά, οι κύριοι πελάτες, η 

χρηµατοοικονοµική ιστορία. Επίσης, προσδιορίζονται οι δυνατότητες και οι κίνδυνοι 

και γίνεται εξονυχιστική αξιολόγηση της αγοράς, των προµηθευτών, των πελατών, 

και της διοίκησης. 

 

δ. Τελική Έγκριση (Final Approval) 

Στο τελική έγκριση, ετοιµάζεται ένα περιεκτικό υπόµνηµα (αναφορά) σχετικά µε την 

επένδυση. Το έγγραφο αυτό ανακεφαλαιώνει τις παρατηρήσεις της εταιρίας Venture 

Capital και περιγράφει λεπτοµερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της επένδυσης. 

Η πληροφόρηση αυτή χρησιµοποιείται για τη σύνταξη των επίσηµων εγγράφων, που 

ο επιχειρηµατίας και η Venture Capital εταιρία θα υπογράψουν για να ολοκληρωθεί η 

συµφωνία. Στη φάση αυτή γίνεται και η ολοκλήρωση του συµβολαίου. 

 

ε. Ολοκλήρωση του συµβολαίου 

Κατά τη διάρκεια της φάσης αυτής γίνονται διαπραγµατεύσεις ανάµεσα στην εταιρία 
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παροχής Venture Capital και των µάνατζερ της χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης. Οι 

διαπραγµατεύσεις αναφέρονται στο ποσό που θα επενδυθεί, τη µέθοδο 

χρηµατοδότησης, τις ρήτρες ασφαλείας κ.α. 

 

ζ. Μεταεπενδυτικές δραστηριότητες 

Από τη στιγµή που θα υπογραφεί το συµβόλαιο συνεργασίας µεταξύ των δύο 

εταίρων, οι εταιρίες παροχής Venture Capital αλλάζουν καταστατικό και από απλοί 

επενδυτές γίνονται ενεργοί συνεργάτες των επιχειρήσεων. Έχοντας αυτό το ρόλο 

παρέχουν συµβουλές στους µάνατζερ των επιχειρήσεων σε ότι αφορά την εξέλιξη 

των αγορών, τις στρατηγικές που θα πρέπει να εφαρµοστούν ώστε να αποκτηθούν 

νέα µερίδια αγορών, κ.τ.λ. Η µεγάλη ανησυχία τους είναι να προστατεύσουν την 

επένδυση που πραγµατοποίησαν και να ετοιµάσουν µε ήσυχο τρόπο την έξοδό τους 

από την επιχείρηση (ρευστοποίηση της συµµετοχής τους). Για το λόγο αυτό οι 

εταιρίες παροχής Venture Capital επεµβαίνουν στην διοίκηση της επιχείρησης και 

µπορούν ακόµη και να προτείνουν ένα νέο διοικητικό συµβούλιο, όταν το 

προηγούµενο θεωρηθεί αναξιόπιστο και ανεύθυνο. 

 

3.3 Κριτήρια για το ποσό της επένδυσης 

Από τις πιο σηµαντικές αποφάσεις για τις ΕΚΕΣ αποτελεί και το ποσό που θα 

επενδυθεί στην ενδιαφερόµενη επιχείρηση. 

Το παρακάτω σχήµα δείχνει αναλυτικά τα σηµαντικότερα κριτήρια που λαµβάνονται 

υπόψη όσον αφορά την απόφαση για το ποσό που θα επενδυθεί. Βλέπουµε ότι η 

διοικητική οµάδα κατέχει και εδώ πρωταρχικό ρόλο, µε την αγορά να έρχεται στη 

δεύτερη θέση. Επίσης το επίπεδο του ανταγωνισµού και η ευκολία εξόδου, αποτελούν 

πολύ σηµαντικούς παράγοντες. 
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Γράφηµα 15: Κριτήρια για το ποσό της επένδυσης 

Κριτήρια για το Ποσό της Επένδυσης
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Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 2001 
 
3.4 Μέθοδοι Επένδυσης 
Όσον αφορά την µέθοδο µε την οποία επενδύουν οι ελληνικές εταιρίες VC, η αύξηση 

του µετοχικού κεφαλαίου θεωρείται η περισσότερο προτιµητέα (58%). Σε δεύτερη 

προτίµηση (22%), έρχεται το δάνειο µετατρέψιµο σε µετοχές, ενώ τρίτη στις 

προτιµήσεις των ελληνικών VC είναι η αγορά µετοχών της εταιρίας. Σε ορισµένες 

περιπτώσεις εφαρµόζεται ο συνδυασµός των παραπάνω µεθόδων. Η Alpha Trust 

Innovation εφαρµόζει µόνο την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, ενώ δεν 

ασχολείται καθόλου µε την αγορά µετοχών και τα µετατρεπόµενα οµολογιακά 

δάνεια.  

Η IBG και NBG Capital δεν αγοράζουν µετοχές της εταιρίας, αλλά χρησιµοποιούν τις 

άλλες δύο µεθόδους. Τέλος η ΙΘΑΚΗ ΕΚΕΣ χρησιµοποιεί και τις τρεις µεθόδους. Για 

τις υπόλοιπες εταιρίες οι πληροφορίες που έχουµε είναι γενικές, µε την αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου να υπερέχει, όπως προείπαµε. 
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    Γράφηµα 16: Μέθοδοι/Είδη επένδυσης 

Μέθοδοι/Είδη επένδυσης
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    Πηγή:EVCA,2004 Yearbook 
 
3.5 Συνεισφορά και ∆ιαδικασίες Ελέγχου 
Οι ελληνικές εταιρίες VC, παρέχουν στενή (hands-on) υποστήριξη στις επιχειρήσεις 

στις οποίες συµµετέχουν. Οι ΕΚΕΣ πρώτα είναι επιχειρηµατίες και έπειτα επενδυτές 

έχοντας ένα ενεργητικό ρόλο στις επιχειρήσεις που επενδύουν και στις οποίες 

προσπαθούν να προσθέσουν αξία (add value).  

Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει πως η εταιρία VC, αναµιγνύεται στις καθηµερινές 

λειτουργίες και στις λειτουργικές αποφάσεις της επιχείρησης. Αντίθετα η συνεισφορά 

της περιλαµβάνει: 

 Σύσκεψη µε τη διοικητική οµάδα για αποφάσεις που σχετίζονται µε τη χάραξη 

της στρατηγικής, το χρηµατοοικονοµικό προγραµµατισµό, τις επενδύσεις, τη 

διοικητική ανάπτυξη, τη διοίκηση ανθρωπίνων πόρων, και τη κατεύθυνση των 

λειτουργιών. 

 Βοήθεια για επίτευξη µία επιτυχηµένης απόδοσης της επιχείρησης, µέσω του 

δικτύου της εταιρίας VC, κυρίως σε περίπτωση που επενδυτές είναι οι τράπεζες 

και ονοµαστές χρηµατοοικονοµικές εταιρίες. 

 Ενεργές lobby και χρηµατοδότηση των συνεργατών της επιχείρησης, όπως οι 

πελάτες, οι προµηθευτές, χρηµατοοικονοµικά και πιστωτικά ιδρύµατα, σύµβουλοι, 

στρατηγικοί συνεργάτες κλπ. 

Αναλυτικότερα, οι ΕΚΕΣ παρέχουν στις επιχειρήσεις εκτός από χρηµατοοικονοµική 

υποστήριξη σε ποσοστό 100%, και άλλες υπηρεσίες όπως συµβουλευτικές για τη 

στρατηγική και επιχειρηµατική τους ανάπτυξη (91%), και επειδή η συµµετοχή τους 
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σε αυτές συνεπάγεται υψηλό ρίσκο, επιδιώκουν να εκπροσωπούνται στο συµβούλιο 

των χρηµατοδοτούµενων επιχειρήσεων (82%) ανάλογα µε το ποσοστό των µετοχών 

που κατέχουν. 

Έτσι κύριο µέληµα µιας ΕΚΕΣ είναι να βοηθήσει την επιχείρηση να έχει µια 

επιτυχηµένη επιχειρηµατική πορεία, συµβάλλοντας στην επέκταση του δικτύου 

επιχειρηµατικών σχέσεων (73%) και παρέχοντας συµβουλές για την διαχείριση 

ανθρωπίνων πόρων (64%), τον οικονοµικό της προγραµµατισµό (64%) και την 

εξάπλωσή της σε νέες αγορές (64%). Ελάχιστες ΕΚΕΣ είναι που επιδιώκουν αλλαγή 

στη διοίκηση της υποστηριζόµενης επιχείρησης. Τα παραπάνω συµπεράσµατα 

παρουσιάζονται ποσοστιαία στο παρακάτω ραβδόγραµµα, όπου το 100% στην 

χρηµατοοικονοµική υποστήριξη σηµαίνει ότι όλες οι ΕΚΕΣ παρέχουν 

χρηµατοοικονοµική υποστήριξη στην χρηµατοδοτούµενη επιχείρηση.[Ένωση 

Ελληνικών Τραπεζών ,2001] 

 

Γράφηµα 17: Συµµετοχή ΕΚΕΣ στην επενδυόµενη επιχείρηση 
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Συµβ. Για εξάπλωση σε νέες αγορές Επέκταση επιχειρησιακών σχεδίων
Εκπροσώπηση στο συµβούλιο Αλλαγή διοίκησης επιχείρησης

 
Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (2001) 

 

Η στενή (hands-on) υποστήριξη, επιτυγχάνεται µέσα από τις ακόλουθες διαδικασίες 

ελέγχου: 

 Συµµετοχή στο ∆Σ. 

 Λήψη µηνιαίων, τριµηνιαίων και ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων της 

επιχείρησης. 

 Περιοδικές συναντήσεις και συχνή επικοινωνία µε τη διοικητική οµάδα 
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3.5.1  Τρόποι Παρακολούθησης 

Το µέγεθος της παρακολούθησης της εξέλιξης της επιχείρησης, από την εταιρία 

Venture Capital κυµαίνεται από τη στενή σχέση της εταιρίας Venture Capital µε την 

επιχείρηση (hands-on) έως τη αρκούµενη σε κάποιες πληροφορίες σχέση (hands-off). 

 

α) Hands-on  

Στην περίπτωση αυτή, η εταιρία Venture Capital προσθέτει αξία στην επιχείρηση 

(adds value) µε το να συµµετέχει ενεργά όχι µόνο στα οικονοµικά, αλλά και στα 

εµπορικά και παραγωγικά θέµατα της εταιρίας και να παρέχει συµβουλές και 

βοήθεια.  

Ο VC είναι ένας συνεργάτης που συνεισφέρει ενεργά µε χρήσιµες ιδέες και 

συζητήσεις και συµβουλεύει την επιχείρηση για την στρατηγική που θα ακολουθήσει 

και την εξέλιξη που πρέπει να έχει. Μία τέτοια στενή σχέση µε την εταιρία Venture 

Capital, είναι χρήσιµη όταν η επιχείρηση βρίσκεται στο στάδιο της γρήγορης 

ανάπτυξής. Ωστόσο, σπάνια απαιτείται έλεγχος στις καθηµερινές λειτουργίες και 

προκειµένου να παρασχεθεί µία τέτοια υποστήριξη, οι περισσότερες Venture Capital 

ζητούν µία θέση στο διοικητικό συµβούλιο. Ο διευθύνων σύµβουλος (director) 

µπορεί να είναι ένα στέλεχος (executive) του Venture Capital ή ένας εξωτερικός 

σύµβουλος. 

 

Στην περίπτωση hands-on, ο VC αναµένει να λαµβάνει αντίγραφα των διοικητικών 

λογαριασµών και των συνεδριάσεων του ∆Σ, να ενηµερώνεται και να αναµιγνύεται 

στις εταιρικές υποθέσεις, και ορισµένες φορές ασκεί και veto σε διάφορες αποφάσεις, 

όπως είναι οι αλλαγές στη στρατηγική και οι εξαγορές. 

∆εδοµένου, ότι το βασικό κριτήριο επιλογής εκάστης επενδύσεως είναι η ποιότητα 

του management της χρηµατοδοτούµενης εταιρίας, η πρακτική αυτή ακολουθείται 

µόνο µε σκοπό την προστασία των συµφερόντων του Venture Capital και µόνο 

συµπληρωµατικά ως προς τη λειτουργία της διοικήσεως της εταιρίας, τις δυνατότητες 

της οποίας πρέπει ο venture capitalist να εµπιστεύεται ώστε να δράσει µε επιτυχία 

εντός ενός µη ορθολογικώς δοµηµένου επιχειρηµατικού και γενικά οικονοµικού 

περιβάλλοντος, χρησιµοποιώντας έστω και ανορθόδοξες µεθόδους επιτεύξεως 

σηµαντικών για την επιχείρηση αποτελεσµάτων.  
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β) Hands-off (passive funds) 

Στην περίπτωση αυτή, η ΕΚΕΣ ουσιαστικά αφήνει το management της 

χρηµατοδοτούµενης επιχείρησης να διοικήσει, χωρίς καµία ανάµιξη από την εταιρία 

Venture Capital, παρά µόνο όταν έρθει η στιγµή της εξόδου της από την επιχείρηση.  

Ο venture capitalist αρκείται στη λήψη κάποιας οικονοµικής πληροφόρησης ανά 

εξάµηνο ή έτος και δεν έχει καµία ανάµιξη στις εταιρικές υποθέσεις, ούτε καν 

συµµετοχή στο διοικητικό συµβούλιο της επιχείρησης. Μόνο σε περιπτώσεις όπου η 

επιχείρηση δε εκπληρώσει τους τεθέντες στόχους ή αντιµετωπίζει άλλου είδους 

δυσκολίες, είναι πιθανόν ο venture capitalist να αναµιχθεί και να βοηθήσει την 

διοίκηση προκειµένου να επιτευχθούν οι οικονοµικές προσδοκίες. 

Στην πραγµατικότητα, οι περισσότερες εταιρίες Venture Capital λειτουργούν κάπου 

ανάµεσα στις δύο αυτές ακραίες περιπτώσεις. Η εταιρία Venture Capital ορίζει 

υπαλλήλους της σαν εκπροσώπους της στο διοικητικό συµβούλιο (reactive funds), 

χωρίς όµως να συµµετέχουν στα εταιρικά ζητήµατα και την επίλυση προβληµάτων. 

 

3.6 Κατανοµή του χρόνου των ΕΚΕΣ 

Οι ΕΚΕΣ αφιερώνουν χρόνο πριν και µετά την επένδυση. Ο πίνακας 9 δείχνει τα 

ποσοστά αυτά από µια έρευνα που πραγµατοποιήθηκε σε ένα δείγµα από 11 ΕΚΕΣ. 

 
Πίνακας 9: Κατανοµή του χρόνου των ΕΚΕΣ (ΣΕ %) 
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΩΝ ΕΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΙΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ  

 ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ 

 Προέλευση 

επιχειρήσεων 

Προεργασία Εκτίµηση Ολοκλή

ρωση 

συµβολα

ίου 

Συνεργασία 

µε την 

επιχείρηση 

Συµβουλ. 

υπηρεσίες 

Έξοδος 

ΕΚΕΣ

1 
5% 30% 45% 20% 30% 50% 20% 

ΕΚΕΣ

2 
9% 25% 33% 33% 37% 26% 37% 

ΕΚΕΣ

3 
20% 10% 40% 30% 0% 100% 0% 

ΕΚΕΣ

4 
10% 40% 30% 20% 50% 20% 30% 

ΕΚΕΣ 20% 40% 30% 10% 70% 20% 10% 
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5 

ΕΚΕΣ

6 
20% 25% 25% 30% 40% 30% 30% 

ΕΚΕΣ

7 
5% 10% 20% 65% 40% 20% 40% 

ΕΚΕΣ

8 
20% 20% 30% 30% 0% 0% 0% 

ΕΚΕΣ

9 
20% 20% 40% 20% 50% 30% 20% 

ΕΚΕΣ

10 
10% 40% 30% 20% 80% 20% 0% 

ΕΚΕΣ

11 
5% 15% 30% 50% 50% 30% 20% 

Μέσος 

χρόνος 
14% 28% 35% 33% 45% 35% 21% 

Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, 2001 

 

Υπολογίζοντας τον µέσο όρο του χρόνου, τον οποίο κατανέµουν τα στελέχη των 

ΕΚΕΣ πριν και µετά την επένδυση, παρατηρούνται τα ακόλουθα (Πίνακας 9): 

α) Πριν από την επένδυση καταναλώνουν τον περισσότερο χρόνο τους στη φάση της 

εκτίµησης (evaluation phase) (35%), αλλά και στις προπαρασκευαστικές διαδικασίες 

µέχρι την υπογραφή των συµβολαίων (structuring) (33%), ενώ στην προεργασία 

(screening) αφιερώνουν λιγότερο χρόνο (28%), καθώς δεν κάνουν αυστηρή επιλογή, 

προσπαθώντας να ξεκαθαρίσουν τα επιχειρηµατικά σχέδια που παρουσιάζουν κάποιο 

ενδιαφέρον, ο οποίος όµως δεν είναι λίγος σχετικά µε την εκτενή αξιολόγηση, επειδή 

συνήθως έχουν να ελέγξουν ένα µεγάλο αριθµό υποψήφιων σχεδίων. 

β) Μετά την επένδυση ο περισσότερος χρόνος τους αφιερώνεται στη συνεργασία µε 

την οµάδα της διοίκησης (45%), ώστε να µπορέσουν να έχουν µια επιτυχηµένη 

ανάπτυξη της επιχείρησης, ενώ σηµαντικός χρόνος αφιερώνεται επίσης και στην 

παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης σε διάφορους τοµείς σηµαντικούς για την 

επιβίωση και την ανάπτυξη της επιχείρησης. Ο χρόνος εξόδου (exit) είναι σχετικά 

χαµηλός (21%) αλλά οι µισές από τις ΕΚΕΣ είναι πολύ νέες (ιδρύθηκαν µετά το 

1999-2000) οπότε δεν έχουν αρχίσει να ασχολούνται µε αυτές ακόµη. 

Κατά τη διάρκεια της φάσης εκτίµησης οι ΕΚΕΣ αξιολογούν τις υποψήφιες 

επιχειρήσεις µε βάση το επιχειρηµατικό πλάνο (business plan) και δίνουν οδηγίες για 

την συµπλήρωσή του. Το παρακάτω διάγραµµα δείχνει από πού οι ΕΚΕΣ αντλούν 
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στοιχεία για την αξιολόγηση των υποψήφιων σχεδίων των επιχειρήσεων. 

 

Γράφηµα 18: Άντληση στοιχείων για την αξιολόγηση 
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Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών-2001 
 

3.7 Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων 
Στα πλαίσια του due diligence (Τελική Αξιολόγηση), οι ΕΚΕΣ προκειµένου να 

εκτιµήσουν την ποιότητα των παρεχόµενων οικονοµικών στοιχείων της υπό επένδυση 

εταιρίας και συνεπώς να αναλάβουν ορθά την χρηµατοδότηση της, χρησιµοποιούν 

πολλές µεθόδους αξιολόγησης αποτελώντας η κάθε µία, ανεξάρτητα από τα 

διαφορετικά αποτελέσµατα που αποφέρει, τα πλεονεκτήµατα ή µειονεκτήµατα της, 

χρήσιµο εργαλείο για αυτές (τις ΕΚΕΣ) προσφέροντας τους σηµαντικές ενδείξεις και 

πληροφορίες για την πορεία των "πολλά υποσχόµενων" προτεινόµενων 

επιχειρηµατικών σχεδίων. Οι πιο συνήθεις είναι: 

 Η µέθοδος του επιτοκίου αποδόσεως επί της λογιστικής αξίας της 

επενδύσεως (Return On Investment, ROI) βασίζεται στα λογιστικά κέρδη που 

εκτιµά (µέσω της κατάστασης αποτελεσµάτων χρήσεων) πως θα έχει η επιχείρηση 

για τη δεδοµένη χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται το business plan της. 

Συγκεκριµένα: 

 

   
  

έ ή ό έROI
έ ό έ
σο ετ σιο καθαρ κ ρδος
σο στος π νδυσης

Μ
=

Μ Κ Ε
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Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή µία επένδυση γίνεται αποδεκτή όταν ο άνω συντελεστής 

απόδοσης (ROI) είναι µεγαλύτερος από εναλλακτικές µορφές τοποθετήσεων χωρίς 

κίνδυνο ή από µια προκαθορισµένη απόδοση την οποία απαιτεί η ΕΚΕΣ από την 

επένδυση αυτή. Ο ROI επηρεάζεται από τις πληθωριστικές συνθήκες που επικρατούν 

στη συγκεκριµένη περιοχή, το ρυθµό οικονοµικής µεγέθυνσης, τους προσωπικούς και 

εταιρικούς φορολογικούς συντελεστές, καθώς και από τα διάφορα κρατικά 

προγράµµατα υποστήριξης. Η µέθοδος παρά την ευκολία της, παρουσιάζει τα εξής 

µειονεκτήµατα: 

1. ∆ε λαµβάνει υπόψη τη χρονική αξία του χρήµατος. 

2. Χρησιµοποιεί τα αναµενόµενα καθαρά κέρδη πριν ή µετά από φόρους και 

όχι τις καθαρές ετήσιες χρηµατορροές της επένδυσης (αγνοεί την απόσβεση 

ως πηγή ταµειακής εισροής). 

3. ∆ε λαµβάνεται υπόψη η υπολειµµατική αξία, η οποία µπορεί να µειώσει το 

αρχικό ύψος της επένδυσης ή να αυξήσει την ταµειακή εισροή στο µέλλον. 

Κατά συνέπεια, το πραγµατικό ποσοστό απόδοσης υποτιµάται όταν δε 

λαµβάνεται υπόψη στον υπολογισµό η υπολειµµατική αξία. 

4. Αγνοεί την χρονική ακολουθία των εσόδων. 

 

 Η µέθοδος της περιόδου επανείσπραξης (Payback Period) υπολογίζει τη 

χρονική διάρκεια που απαιτείται ώστε να ανακτηθεί το αρχικό ύψος της 

επένδυσης. Ο κανόνας για την αποδοχή της επένδυσης είναι ότι η περίοδος 

επανείσπραξης που προσδιορίστηκε δεν υπερβαίνει µία µέγιστη περίοδο 

επανείσπραξης που έχει αποδεχθεί η ΕΚΕΣ προκειµένου να θεωρήσει την 

επενδυτική πρόταση ως συµφέρουσα. Η συγκεκριµένη µέθοδος δεν λαµβάνει 

υπόψη τη διαχρονική αξία του χρήµατος καθώς επίσης αγνοούνται οι ταµειακές 

ροές µετά την περίοδο επανείσπραξης. 

Ενόψει των αδυναµιών αυτών, οι δύο αυτές µέθοδοι χαρακτηρίζονται ατελείς από τις 

επόµενες µεθόδους προεξοφληµένων καθαρών χρηµατορρών (discounted net cash 

flow (DCF) methods). Αναλυτικά: 

 

 Η µέθοδος της Καθαρής Παρούσας Αξίας (Net Present Value), όπου ΚΠΑ = 

ΠΑ µελλοντικών ταµειακών ροών-Κόστος Επένδυσης. 

Έτσι, εξ ορισµού όταν η ΚΠΑ>0 τότε η επένδυση γίνεται αποδεκτή ενώ όταν η 

ΚΠΑ<0 τότε η επένδυση απορρίπτεται. 
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 Ο ∆είκτης Αποδοτικότητας (Profitability Index, PI), όπου: 
 

 Ταµειακών Ροών
Αρχική Επένδυση

PI ΠΑ
=  

Έτσι, αν ο ΡΙ > 1, τότε το επενδυτικό πρόγραµµα εγκρίνεται ενώ αν ο ΡΙ < 1, τότε το 

επενδυτικό πρόγραµµα δεν αναλαµβάνεται από τα στελέχη της ΕΚΕΣ. 

 Η µέθοδος της εσωτερικής αποδοτικότητας ή εσωτερικός βαθµός 

απόδοσης (Internal Rate of Return, IRR) είναι ένα προεξοφλητικό επιτόκιο που 

καθιστά την παρούσα αξία των καθαρών ταµειακών ροών ίση µε το κόστος της 

αρχικής επένδυσης. Με άλλα λόγια το εσωτερικό επιτόκιο αποδόσεως (IRR) είναι 

το προεξοφλητικό επιτόκιο που µηδενίζει την ΚΠΑ της επένδυσης. 

 

( )
Καθαρές Ταµειακές Ροές Επένδυσης=

1+i tόστοςΚ ∑  

Όταν το προτεινόµενο επιχειρηµατικό πρόγραµµα πέσει κάτω από κάποιο όριο 

απορρίπτεται, και αυτό το ποσοστό ονοµάζεται συντελεστής απόρριψης (cut off rate), 

ποσοστό-στόχος, ελάχιστο όριο απόδοσης ή απαιτούµενο ποσοστό απόδοσης. Οι 

ΕΚΕΣ προσδιορίζουν το συντελεστή απόρριψης µε το κόστος χρηµατοδότησης και το 

βαθµό κινδύνου ενός επιχειρηµατικού σχεδίου. Στη συνέχεια, προβλέπουν τις 

µελλοντικές ταµειακές ροές και υπολογίζουν το IRR. Αν το εσωτερικό επιτόκιο 

αποδόσεως (IRR) υπερβαίνει το συντελεστή απόρριψης, τότε η ΕΚΕΣ δέχεται να 

αναλάβει την επενδυτική αυτή πρόταση. 

 

Παράδειγµα: Μία εταιρία έχει ετήσιες ταµειακές ροές 5.000.000 δρχ. για 6 χρόνια. Η 

αρχική επένδυση είναι 20.555.000 δρχ. και ο συντελεστής απόρριψης είναι 10%. Με 

βάση τα δεδοµένα αυτά, για να βρούµε το προεξοφλητικό επιτόκιο που θα εξισώσει 

την ΠΑ των ταµειακών ροών των 6 ετών µε την αρχική επένδυση, διαιρούµε τα 

20.555.000/5.000.000 = 4,111 και στη συνέχεια ανατρέχουµε σε έναν πίνακα µε 

παρούσες αξίες προσόδων (ΣΠΑΡ) και βρίσκουµε πολύ εύκολα ότι το 4,111 είναι ο 

συντελεστής παρούσας αξίας που αντιστοιχεί σε επιτόκιο 12% για 6 περιόδους. Άρα 

το IRR=12%. Εφόσον IRR=12% > Cutoff rate=10%, το συγκεκριµένο επιχειρηµατικό 

πλάνο θα γίνει αποδεκτό από την ΕΚΕΣ. 

Για τα προγράµµατα µε κυµαινόµενες ετήσιες ταµειακές ροές, η διαδικασία γίνεται 

µε παρατηρήσεις και πειράµατα µε τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πιο 
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αναλυτικά, οι ταµειακές ροές πρέπει να προεξοφληθούν µε διάφορα επιτόκια ώσπου 

να βρεθεί το επιτόκιο που θα εξισώνει την ΠΑ τους µε την αρχική επένδυση. 

Παράδειγµα: Μία ΕΚΕΣ µελετά µία επένδυση µε προβλεπόµενες ετήσιες ταµειακές 

ροές για τα επόµενα 3 χρόνια 1.000.000, 4.000.000 και 5.000.000 δρχ. αντίστοιχα. Το 

κόστος της αρχικής επένδυσης είναι 7.650.000 δρχ. και το απαιτούµενο ποσοστό 

απόδοσης (cut-off rate) 11%. 

Με βάση τα δεδοµένα αυτά, πρέπει να προεξοφλήσουµε κάθε ταµειακή ροή 

ξεχωριστά. Αρχίζουµε π.χ. από το 10% και βρίσκουµε την ΠΑ των ταµειακών ροών 

για καθένα από τα 3 χρόνια και µετά τις προσθέτουµε. 

 

 

Έτος Ταµειακή Ροή ΣΠΑ στο 10% ΠΑ της 

Ταµειακής Ροής 

1 1.000.000 0,909 909.000 

2 4.000.000 0,826 3.304.000 

3 5.000.000 0,751 3.755.000 

Σύνολο Παρούσας Αξίας 7.968.000 

 

Οι παραπάνω υπολογισµοί δείχνουν ότι οι ΠΑ των ταµειακών ροών και για τα 3 

χρόνια είναι 7.968.000 δρχ., ποσό µεγαλύτερο από την αρχική επένδυση των 

7.650.000 δρχ. 

Κατά συνέπεια το προεξοφλητικό επιτόκιο πρέπει να αυξηθεί για να βρούµε µία ΠΑ 

που θα πλησιάζει περισσότερο την αρχική επένδυση. (Η ΠΑ µειώνεται όταν 

αυξάνεται το προεξοφλητικό επιτόκιο). Έτσι δοκιµάζουµε µε προεξοφλητικό επιτόκιο 

12%. 

 

Έτος Ταµειακή Ροή ΣΠΑ στο 12% ΠΑ της 

Ταµειακής Ροής 

1 1.000.000 0,893 893.000 

2 4.000.000 0,797 3.188.000 

3 5.000.000 0,712 3.560.000 

Σύνολο Παρούσας Αξίας 7.641.000 
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Με προεξοφλητικό επιτόκιο 12% η ΠΑ των µελλοντικών ταµειακών ροών είναι 

σχεδόν ίση µε την αρχική επένδυση των 7.650.000 δρχ. Αυτό µας λέει ότι το IRR του 

προγράµµατος είναι πολύ κοντά στο 12% και αφού ο συντελεστής απόρριψης = 

=11%, το επενδυτικό πρόγραµµα θα αναληφθεί από την ΕΚΕΣ. 

Το εσωτερικό επιτόκιο αποδόσεως (IRR) είναι η πιο δηµοφιλής µέθοδος στο χώρο 

του επιχειρηµατικού κεφαλαίου γιατί, πέρα από το ότι λαµβάνει υπόψη τη χρονική 

αξία του χρήµατος, είναι περισσότερο κατανοητό καθώς εκφράζεται ως ποσοστό 

αναµενόµενων αποδόσεων στα κεφάλαια που επενδύονται, και επίσης περισσότερο 

χρήσιµο καθώς επιτρέπει την άµεση σύγκριση επενδύσεων διαφορετικού µεγέθους 

και διάρκειας λειτουργικής ζωής. Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή Αξιολόγησης 

(Valuation Committee) έχει επιλέξει το IRR ως το πιο κατάλληλο µέτρο σύγκρισης 

απόδοσης (performance benchmark).[Π.Ευθύµογλου 1996 και A.Groppelli & Ehsan 

Nikbakht 1996] 

Όταν ολοκληρωθεί ο προσεκτικός αυτός έλεγχος και ετοιµαστούν τα συµβόλαια, 

έρχεται η πολυπόθητη στιγµή των οριστικών υπογραφών και της αποδέσµευσης των 

χρηµάτων από τον επενδυτή προς τον τραπεζικό λογαριασµό του επενδυόµενου. Η 

ηµέρα των υπογραφών είναι µία ηµέρα γιορτής για την εταιρία και µία ηµέρα 

επιτυχίας για τους επενδυτές. Όλοι µαζί ξεκινούν τη δύσκολη προσπάθεια της 

υλοποίησης του οράµατος των νέων επιχειρηµατιών στην πράξη. 

Όλη αυτή η διαδικασία, από την πρώτη υποβολή του επιχειρηµατικού σχεδίου µέχρι 

την οριστική υπογραφή του συµβολαίου, µπορεί να διαρκέσει 6-9 µήνες. [∆ιονάτος 

Οκτώβρ. 2001] 

 

3.8 Στρατηγικές Εξόδου 
Ο αντικειµενικός σκοπός κάθε επένδυσης µε Venture Capital, πέρα από την άµεση 

απόκτηση εισοδήµατος µέσω των µερισµάτων, είναι, σχεδόν πάντοτε, η αποδέσµευση 

(έξοδος) του από την επιχείρηση και η οµαλή ανακύκλωση του χαρτοφυλακίου τους 

(portfolio). Ο κύριος και αντικειµενικός σκοπός ενός επιχειρηµατικού κεφαλαιούχου, 

όταν επενδύει, είναι η πραγµατοποίηση ουσιαστικών κεφαλαιακών κερδών. Γι' αυτό 

οι αποτελεσµατικοί µηχανισµοί εξόδου είναι ζωτικής σηµασίας για την ΕΚΕΣ. 

Επίσης, η έξοδος µπορεί να είναι εκούσια ή µη. Πέρα από τις εκούσιες στρατηγικές 

εξόδου, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι µη εκούσιες είναι συχνά αποτέλεσµα εξαγοράς ή 

ρευστοποίησης αποτυχηµένων επενδυτικών προσπαθειών. Άλλες φορές πάλι µία 

εκούσια έξοδος αναζητείται ωσάν η µόνη εναλλακτική λύση στην αποτυχία. Σε αυτές 
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τις περιπτώσεις είναι πιθανό να υπάρχει µία ζηµία στο κόστος της επένδυσης, όχι 

όµως τόσο µεγάλη όσο θα συνέβαινε στην περίπτωση µίας εξαγοράς ή µίας 

ρευστοποίησης. [Lorenz 1989, σελ 127] 

Όπως είναι αναµενόµενο το σύνολο των εταιριών στην Ελλάδα προσδοκά να 

αποχωρήσει από τις επενδύσεις µέσω πωλήσεως των µετοχών κατά την εισαγωγή στο 

χρηµατιστήριο, χωρίς όµως να αποκλείεται η επαναγορά από τον αρχικό ιδιοκτήτη ή 

τους αρχικούς µετόχους. Μάλιστα η εξασφάλιση της δεύτερης επιλογής, δίνει την 

δυνατότητα ροής επενδύσεων, ανεξαρτήτως χρηµατιστηριακής συγκυρίας. Το 

χρονικό περιθώριο για την έξοδο από την επένδυση είναι από δύο χρόνια έως δέκα ή 

και περισσότερα χρόνια, ανάλογα µε το στάδιο στο οποίο έγινε η επένδυση και την 

επιθυµία του θεσµικού επενδυτή για ρευστοποίηση. Παρακάτω παρουσιάζονται έξι 

δυνατές στρατηγικές εξόδου: 

 

α) ∆ηµόσια Εγγραφή (Flotation - IPO) 

Η δηµόσια εγγραφή αποτελεί την προσφορότερη µέθοδο εξόδου για όλα τα 

συµβαλλόµενα µέρη. Όταν η χρηµατοδοτούµενη επιχείρηση έχει αναπτυχθεί αρκετά, 

αλλά χρειάζεται σηµαντικά νέα κεφάλαια, ώστε να συνεχίσει την εξελικτική πορεία 

της, αποφασίζεται συχνά η διάθεση των µετοχών της στο κοινό µέσω της 

κεφαλαιαγοράς.  

Πρόκειται για την πλέον ενδεικνυόµενη µέθοδο δεδοµένου ότι η υπεραξία, η οποία 

έχει δηµιουργηθεί κατά τη διάρκεια της παραµονής του Venture Capital στην εταιρία, 

καταβάλλεται από το επενδυτικό κοινό τόσο στον επιχειρηµατία όσο και στο Venture 

Capital. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες εισαγωγής 

των νέων εταιριών στην κεφαλαιαγορά. Στην Ελλάδα, η µέθοδος παρουσιάζει 

σηµαντικές δυσκολίες εφαρµογής λόγω των συνθηκών εισαγωγής και του πολύ 

µµεγάλου αριθµού εταιριών, οι οποίες περιµένουν να εισαχθούν.  

Από τη στιγµή που οι µετοχές είναι ελεύθερες για διαπραγµάτευση, ο venture 

capitalist θα τις διαµοιράσει ή θα τις πουλήσει στο θεσµικό επενδυτή (limited partner 

investor), ο οποίος έπειτα θα τις διαχειριστεί ή θα προσπαθήσει να τις πουλήσει (upon 

receipt). 

Τα κυριότερα πλεονεκτήµατα εισαγωγής των τίτλων σε κάποια χρηµατιστηριακή 

αγορά είναι τα εξής: 

 Άντληση κεφαλαίων για επέκταση για τον επιχειρηµατία. 

 Εµπορεύσιµες µετοχές διαθέσιµες για εξαγορές. 
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 Υψηλότερες αποδόσεις έναντι των άλλων στρατηγικών εξόδου. 

 Ενίσχυση του status της εταιρίας τόσο στον κλάδο της όσο και στις αγορές της. 

 Όφελος των υπαλλήλων από σενάρια διανοµής «πραγµατικών» µετοχών. 

 ∆υνατότητα στους παλιούς µετόχους να πουλήσουν τις µετοχές τους στη 

δευτερογενή αγορά, αποκοµίζοντας κέρδη κεφαλαίου. 

 

Από την άλλη, τα κυριότερα µειονεκτήµατα αποτελούν: 

 Πιθανή απώλεια ελέγχου / µη επιθυµητές προσφορές. 

 Εξονυχιστική έρευνα από τους µετόχους και τον τύπο. 

 Μεγάλη έµφαση στα βραχυπρόθεσµα κέρδη και µερίσµατα 

 Υψηλό κόστος εισαγωγής (έξοδα εγγραφής και διάθεσης) είτε στην Κύρια 

Αγορά είτε στη ΝΕΧΑ. 

 

β) Πώληση σε άλλη επιχείρηση (Trade Sale) 

Είναι η δεύτερη σε συχνότητα µορφή αποδέσµευσης της ΕΚΕΣ από την επένδυση 

της. Πρόκειται για την πώληση των µετοχών της εταιρίας σε µία άλλη, που πιθανόν 

να δραστηριοποιείται στον ίδιο τοµέα. Στην περίπτωση αυτή, η επιχείρηση που 

πωλείται αξιολογείται περισσότερο, απ’ ότι αν πωλούνταν οι µετοχές της στην 

κεφαλαιαγορά, γιατί ο αγοραστής χρειάζεται την εταιρία, περισσότερο από τον 

οποιοδήποτε άλλο (αγοραστή στην κεφαλαιαγορά), για να καλύψει τις δικές του 

επιχειρηµατικές ανάγκες. Εξάλλου, αποτελεί ένα ισχυρό κίνητρο για τον αγοραστή να 

αποκτήσει ολόκληρη την επιχείρηση από το να αποκτήσει ένα περιορισµένο αριθµό 

µετοχών της. Αλλά και για τον venture capitalist είναι συµφέρουσα αυτή η µέθοδος, 

γιατί είναι ευκολότερο να πουληθεί ολόκληρη η επιχείρηση από το να προσπαθήσει 

να πουλήσει ένα µικρό µερίδιο αυτής.  

 

γ) Επαναγορά της επιχείρησης από τον επιχειρηµατία (Repurchase) 

Στον τύπο αυτό εξόδου, γίνεται επαναγορά των µετοχών του Venture Capital από την 

εταιρία. Η περίπτωση αυτή είναι σπάνια, και κάνει δύσκολη την έξοδο του Venture 

Capital σε περίπτωση που η επένδυση επιτύχει. Ο λόγος είναι ότι η δηµιουργηθείσα 

υπεραξία των µετοχών είναι τόσο υψηλή ώστε ο αρχικός ιδιοκτήτης (ή οι αρχικοί 

ιδιοκτήτες) αδυνατεί να την καταβάλλει και αναγκάζεται (αν αποφασίσει να κάνει 

κάτι τέτοιο) να δανειστεί από τη κεφαλαιαγορά, αυξάνοντας έτσι τις υποχρεώσεις µε 

τη µορφή δανείων. 
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Μία παραλλαγή της µεθόδου είναι να πουλήσει το Venture Capital το µερίδιο του 

στην επιχείρηση µε αντάλλαγµα κάποιο από τα περιουσιακά της στοιχεία. Η 

περίπτωση αυτή κρύβει κάποια κόστη που αφορούν την εκκαθάριση (clearance), και 

τις συµβουλευτικές υπηρεσίες που είναι απαραίτητες σχετικά µε τα λογιστικά και 

φορολογικά ζητήµατα που πρέπει να ληφθούν υπόψη πριν αποφασισθεί κάτι τέτοιο. 

 

δ) Επαναχρηµατοδότηση (Refinancing - Sale the company to an investor) 

Στην περίπτωση αυτή, το µερίδιο της επιχείρησης που κατέχει ο venture capitalist, 

πωλείται σε κάποιο άλλο επενδυτή. Αυτός ο τύπος εξόδου είναι κατάλληλος όταν ο 

venture capitalist πρέπει να φύγει από την επιχείρηση, αλλά αυτή δεν είναι ακόµη 

έτοιµη για την εισαγωγή της στην κεφαλαιαγορά ή την πώληση της σε άλλη 

επιχείρηση.  

 

ε) Αναδιοργάνωση της επιχείρησης (Reorganising the company) 

Η περίπτωση αυτή, για το κλάδο των Venture Capital, είναι συνώνυµη της λέξης 

χρεοκοπία. Χρησιµοποιείται από πολλές µικροµεσαίες επιχειρήσεις για να 

αποµακρυνθούν οι  πιστωτές και οι επενδυτές από την επιχείρηση. Είναι πολύ 

δυσµενής περίπτωση για το Venture Capital, γιατί λαµβάνει µόνο ένα µικρό ποσοστό 

από την αρχική του επένδυση. 

 

στ) Ρευστοποίηση (Liquidation) 

Η έξοδος αυτή γίνεται όταν η επίδοση της επιχείρησης είναι πολύ άσχηµη έτσι ώστε 

να επιτευχθεί µία από τις προηγούµενες στρατηγικές εξόδου. Προκειµένου να γίνει η 

επιστροφή της επένδυσης στο Venture Capital, πωλούνται τα περιουσιακά στοιχεία 

της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή οι πιστωτές βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη 

θέση έναντι των επενδυτών. 

Η ρευστοποίηση αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της ζηµίας και αποτελεί την έσχατη 

µέθοδο που θα πρέπει να προλαµβάνεται εγκαίρως από τις ΕΚΕΣ είτε µε την"hands-

on" συµµετοχή τους είτε µε χρηµατοδότηση ΜΒΙ αντιµετωπίζοντας εκ νέου (νέα 

οµάδα management) την ισχύουσα προβληµατική κατάσταση. 
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Γράφηµα 19 : Στρατηγικές εξόδου 
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Πηγή: EVCA,2004 Yearbook 
 
Στην Ελλάδα η έξοδος της ΕΚΕΣ από την επιχείρηση γίνεται σε διάστηµα 3-6 ετών. 

Οι ΕΚΕΣ πραγµατοποιούν κατά µέσο όρο εξόδους σε ποσοστό 24,35% (47 εξόδους 

στο σύνολο 193 επενδύσεων) προτιµώντας κυρίως την πώληση της συµµετοχής τους 

µετά την είσοδο της επιχείρησης στο χρηµατιστήριο (public offer) (43%) και 

λιγότερο την πώληση σε στρατηγικό επενδυτή (trade sale) (31%), ενώ πιο σπάνια 

(2%) την πώληση στην οµάδα του µάνατζµεντ της χρηµατοδοτούµενης εταιρίας.  

 

Γράφηµα 20: Έξοδοι Επενδύσεων 
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Πηγή: Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (2001) 
 
Αρκετά υψηλό είναι το ποσοστό των αποτυχιών σε αυτές τις επενδύσεις, όπου σχεδόν 

1 στις 4 επενδύσεις (23%) καταλήγουν σε αποτυχία (write off) . 
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 Γράφηµα 21 :Είδος Εξόδου από την Επένδυση 
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Πηγή: :Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (2001) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
 
Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων (Hellenic Venture 

Capital Association) 

Η Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηµατικών Κεφαλαίων ιδρύθηκε το Σεπτέµβριο 

του 2003 ως αστική, µη κερδοσκοπική εταιρία µε σκοπό την προαγωγή και ανάπτυξη 

της δραστηριότητας των Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, τη µελέτη 

ζητηµάτων κοινού ενδιαφέροντος των µελών της και την προάσπιση των 

επαγγελµατικών συµφερόντων των µελών της. Μέλη της Ένωσης είναι 15 εταιρίες 

(Οι 3 είναι Incubators) που δραστηριοποιούνται στο χώρο των επιχειρηµατικών 

κεφαλαίων. 

Για την πραγµατοποίηση των σκοπών της η Ένωση: 

• Εκπροσωπεί θεσµικά τα µέλη της στις ελληνικές, διεθνείς και αλλοδαπές 

αρχές και στους ελληνικούς, διεθνείς και αλλοδαπούς οργανισµούς.  

• Ενηµερώνει τα µέλη της για θέµατα που αφορούν την επαγγελµατική τους 

δραστηριότητα.  

• Αναπτύσσει δίκτυο συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ των µελών της 

καθώς επίσης και µε αντίστοιχες ενώσεις χωρών του εξωτερικού και ιδιαίτερα 

µε την Ευρωπαϊκή Ένωση Venture Capital (European Venture Capital 

Association)  

• Συµµετέχει στις προπαρασκευαστικές εργασίες σχετικά µε τη βελτίωση του 

νοµικού και δηµοσιονοµικού πλαισίου, την κατάρτιση νόµων που σχετίζονται 

άµεσα ή έµµεσα µε τη δραστηριότητα των µελών της, εξετάζει τις επιπτώσεις 

της εφαρµογής των νόµων αυτών και ερµηνεύει νόµους, διατάξεις και 

κανονισµούς που διέπουν τη λειτουργία των µελών της.  

• Φροντίζει για τη γενικότερη και σωστή προβολή του θεσµού των Κεφαλαίων 

Επιχειρηµατικών Συµµετοχών ενώ ταυτόχρονα συµβάλλει στην τόνωση και 

ανάπτυξη της επιχειρηµατικότητας, µέσω της διάχυσης της πληροφόρησης µε 

τη διεξαγωγή σεµιναρίων και συναφών εκδηλώσεων, ανοικτών στο κοινό  

• Μελετά και προτείνει µέτρα για τη βελτίωση της απόδοσης και την 

εκπαίδευση του προσωπικού των µελών της.  
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• Συνιστά επιτροπές, οι οποίες επιλαµβάνονται την επίλυση θεµάτων κοινού 

ενδιαφέροντος των µελών. Τέτοιες επιτροπές είναι ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά, η επιτροπή νοµικών και φορολογικών θεµάτων και η επιτροπή 

οικονοµικών και στατιστικών θεµάτων. 

Σήµερα, στο χώρο του Ελληνικού επιχειρηµατικού κεφαλαίου δραστηριοποιούνται 

13 εταιρίες, που διαχειρίζονται συνολικά πάνω από 100 δις δρχ. Σηµαντικές 

πρωτοβουλίες, πέρα από τον Όµιλο της ΕΤΕ, ο οποίος δραστηριοποιείται µέσω της 

Εθνικής Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, έχουν αναλάβει και οι όµιλοι των τραπεζών 

Alpha, EFG Eurobank-Ergasias,Αττικής και Εµπορικής µέσω των θυγατρικών τους 

Alpha Ventures, Global Finance, Attica Ventures και Εµπορικής Κεφαλαίου 

αντίστοιχα. Η µετοχική σύνθεση των ελληνικών Εταιριών Κεφαλαίου 

Επιχειρηµατικών Συµµετοχών, κυριαρχείται από την παρουσία των Τραπεζών, κάτι 

το οποίο αντικατοπτρίζεται και στη σύνθεση του στελεχιακού δυναµικού. Σηµαντική 

επίσης συµµετοχή έχουν µεγάλοι επιχειρηµατικοί όµιλοι, συµπεριλαµβανοµένων 

ναυτιλιακών οίκων. Η συµµετοχή των ιδιωτών είναι µικρή, τα κεφάλαια όµως που 

απαιτούνται είναι µάλλον υψηλά και ως εκ τούτου δεν αναµένεται οι ιδιωτικές 

συµµετοχές να αυξηθούν σηµαντικά, από το υπάρχον νοµικό πλαίσιο. 

Οι περισσότερες έχουν την µορφή της Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών 

Συµµετοχών (ΕΚΕΣ) ή ΑΕΚΕΣ (για τα αµοιβαία κεφάλαια), ενώ άλλες διατηρούν 

την απλή µορφή της Α.Ε.  

Η πλειοψηφία των παρακάτω εταιριών, λόγω της ιδιοµορφίας της Ελληνικής αγοράς, 

δραστηριοποιούνται στους περισσότερους τοµείς της αγοράς, ενώ ορισµένες έχουν τη 

δυνατότητα να χρηµατοδοτούν και επιχειρηµατικές δραστηριότητες στον ευρύτερο 

γεωγραφικό χώρο των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Πιο αναλυτικά 

έχουµε:  

 

ATTICA VENTURES 
 
Η Attica Ventures Α.Ε. ιδρύθηκε τον Σεπτέµβριο του 2003 (09/09/2003) και ανήκει 

στον όµιλο εταιριών της Τράπεζας Αττικής. Έχει σαν αντικείµενο την διαχείριση 

Αµοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Α.Κ.Ε.Σ.). Το µετοχικό 

κεφάλαιο της εταιρίας, ποσού € 600.000,00 διαιρείται σε 15.000 κοινές µετοχές, 

ονοµαστικής αξίας € 40,00 εκάστη. Κύριος µέτοχος µε 14.999 µετοχές είναι η 
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Τράπεζα Αττικής, ενώ στην µειοψηφία αντιστοιχεί ποσό € 40,00 για µετοχικό 

κεφάλαιο. Το ύψος των κεφαλαίων υπό διαχείριση για το 2006 ανέρχεται στα 

€29.999.900. Το εύρος των επενδύσεων είναι από 1 εκ. € έως 4.5 εκ. €. 

 

Επενδυτική Οµάδα  

Όλα τα στελέχη της Attica Ventures διαθέτουν επαγγελµατική εµπειρία που είναι 

θετικό στοιχείο ποιότητας των επενδυτικών επιλογών και παροχής σηµαντικής 

υποστήριξης στις επενδυόµενες εταιρίες. Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τις 

ικανότητες των στελεχών της είναι τα παρακάτω: 

• Μακρόχρονη εµπειρία στο αντικείµενο 

• Συµπληρωµατικά ακαδηµαϊκά backgrounds 

• Πολύχρονη εµπειρία στην λειτουργία και διεύθυνση επιχειρήσεων 

• Καλή γνώση τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς αγοράς. 

Αξίζει να σηµειώσουµε ότι το Site της είναι από τα πιο οργανωµένα και παρέχει 

σηµαντικές πληροφορίες στον περιηγητή. 

 

Στρατηγική και Αρχές

Επιδίωξη της εταιρίας είναι η πραγµατοποίηση επενδύσεων σε ικανό αριθµό 

εταιριών, µε κλαδική διασπορά, κύρια σε µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις στο 

στάδιο εκκίνησης ή ανάπτυξης. Οι εταιρίες πρέπει να διαθέτουν διακριτό 

ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και να δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα σε 

τοµείς αιχµής της οικονοµίας, όπως είναι η τηλεπικοινωνίες, η ενέργεια, το 

ηλεκτρονικό εµπόριο, η βιοτεχνολογία, τα νέα υλικά και η πληροφορική. Επίσης την 

ενδιαφέρουν και οι εταιρίες και βιοµηχανίες από το σύνολο του φάσµατος της 

παραγωγικής δραστηριότητας που υπάρχουν ή πρόκειται να δηµιουργηθούν και που 

στηρίζουν την ανταγωνιστικότητά τους σε εφαρµογές τεχνολογιών, καινοτοµίας και 

επιστηµονικής έρευνας. 

Σηµαντικό είναι επίσης ότι η εταιρία ενδιαφέρεται για διεθνώς δοκιµασµένες 

επιχειρηµατικές ιδέες που βρίσκονται στην διαδικασία µεταφοράς τους στην 

ελληνική αγορά. 

Η Attica Ventures στο βαθµό που κρίνεται αναγκαίο, παρέχει στις εταιρίες του 

χαρτοφυλακίου της και συµβουλευτική υποστήριξη σε θέµατα στρατηγικής, 

διαδικασιών, corporate finance, marketing. 
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Στόχος του fund είναι η πλήρης επένδυση σε 5 χρόνια από την έναρξη της 

δραστηριότητάς του. 

Συµπυκνώνοντας τα κύρια σηµεία της στρατηγικής του ΑΚΕΣ, µπορούµε να 

αναφέρουµε ότι: 

• Το fund επενδύει στην Ελλάδα. 

• Επενδύει σε ευρύ φάσµα καινοτόµων επιχειρήσεων µε έµφαση, αλλά όχι 

αποκλειστικά, στους κλάδους της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, της 

πληροφορικής και των εφαρµογών της (ηλεκτρονικού εµπορίου,Internet 

κ.τ.λ.). 

• Επενδύει κατά περίπτωση και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, µέσω ελληνικών 

επιχειρήσεων των οποίων η πραγµατική και η καταστατική έδρα βρίσκεται 

στην Ελλάδα. 

• Καµιά επένδυση δεν υπερβαίνει συνολικά ανά εταιρία το 15% του 

ενεργητικού του fund (4,5 εκατ. Ευρώ στην παρούσα φάση), προκειµένου για 

επιχειρήσεις στο στάδιο εκκίνησης ή το αρχικό στάδιο λειτουργίας (early-

stage). Για µικροµεσαίες επιχειρήσεις σε µεταγενέστερο στάδιο (later-stage), 

το όριο είναι 3 εκατ. Ευρώ. Τίθεται επίσης όριο 1 εκατ. Ευρώ ανά γύρο 

(round) χρηµατοδότησης. Χωριστές εισφορές κεφαλαίου που 

πραγµατοποιούνται εντός του ίδιου εξαµήνου διαστήµατος θεωρούνται τµήµα 

του ίδιου round. 

• Σηµαντική προσπάθεια θα γίνεται στην λειτουργική υποστήριξη των 

επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου µε σκοπό την αύξηση της αξίας τους. 

• Σκοπός του ΑΚΕΣ θα είναι η παράλληλη εκµετάλλευση επιχορηγήσεων, 

κοινοτικών προγραµµάτων, φορολογικών κινήτρων κλπ., χωρίς όµως αυτό να 

αποτελεί κριτήριο επιλογής µιας επένδυσης. 

• Είναι τέλος πιθανή η συµµετοχή σε επενδύσεις από κοινού µε άλλα funds, 

ανάλογα µε την περίπτωση. 

 

Κεφάλαια υπό διαχείριση 

Το πρώτο ΑΚΕΣ υπό την διαχείριση της Attica Ventures συστάθηκε το 2004 µε την 

επωνυµία Zaitech Fund.( Το όνοµα είναι υβρίδιο της Ιαπωνικής λέξης Zaimou = 

οικονοµία και της λέξης Technology. Ετυµολογικά θα µπορούσε να ερµηνευτεί ως 

«κέρδη από επενδύσεις στην τεχνολογία»). Επενδυτές- µεριδιούχοι του Zaitech Fund 
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είναι η Τράπεζα Αττικής (50,01%) και το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας 

(49,99%) . 

Το 2005 το αµοιβαίο κεφάλαιο επιχειρηµατικών συµµετοχών Zaitech Fund ΑΚΕΣ 

πραγµατοποίησε επένδυση αξίας 1 εκατ. Ευρώ, µε δικαίωµα πρόσθετης συµµετοχής 

επιπλέον 1 εκατ. Ευρώ στην εταιρία Mediterra Α.Ε. της ΕΜΧ (φορέας διαχείρισης 

των Mastiha Shop), συµµετέχοντας σε ανάλογη αύξηση µετοχικού κεφαλαίου από 

την οποία παραιτήθηκαν οι παλαιοί της µέτοχοι. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Attica Ventures είναι το πρώτο Venture Capital που µε την 

ίδρυση του Zaitech Fund, ανοίγει το δρόµο για την συµµετοχή και των ασφαλιστικών 

ταµείων σε επενδύσεις σε µικρές και σε µεσαίες επιχειρήσεις. Το ΤΣΜΕ∆Ε ήδη έχει 

αποφασίσει να συµµετάσχει στο Zaitech Fund και αυτό που αποµένει είναι οι 

αναγκαίες θεσµικές ρυθµίσεις, ώστε να υπερνικηθούν εµπόδια τα οποία υπάρχουν 

από την ελληνική νοµοθεσία σχετικά µε τις επενδύσεις των ασφαλιστικών ταµείων. 

Το αρχικό κεφάλαιο του ΑΚΕΣ ανέρχεται σε 30 εκατ. Ευρώ, η διάρκεια ζωής του 

είναι 10 χρόνια, µε δυνατότητα επέκταση για 2 ακόµα χρόνια και έχει επενδυτική 

περίοδο 5 ετών. 

Το Zaitech Fund λειτουργεί µε στόχο την µεγιστοποίηση των αποδόσεων των 

συµµετοχών του, για λογαριασµό των µετοχών του. Στόχος του είναι η διασπορά των 

επενδύσεων σε διαφορετικές αγορές αφενός και αφετέρου η πραγµατοποίηση ικανού 

αριθµού επενδύσεων ώστε να µειωθεί ο αναλαµβανόµενος κίνδυνος από την πλευρά 

του ΑΚΕΣ. 

Οι επιχειρήσεις που απευθύνεται θα πρέπει να είναι µικρές και µικροµεσαίες (µε 

βάση τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 3ης Απριλίου 1996 96/280/ΕΚ, ΕΕ 

Λ 107 της 30-04-96) όπως προβλέπεται και από τον σχετικό νόµο 2992/2002 που 

ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή των Ελλήνων και προβλέπεται και στην Υπουργική 

Απόφαση Αρ. 217550 σχετικά µε το Ταµείο Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ). Πρακτικά 

αυτό σηµαίνει τζίρο όχι µεγαλύτερο από 40 εκ. € ή και όχι πάνω από 250 

εργαζόµενους. 

Επίσης το 2005 η Attica Ventures ανακοίνωσε συµφωνία συµµετοχής στο µετοχικό 

κεφάλαιο της βιοµηχανίας ανελκυστήρων «Doppler ΑΒΕΕ» του Zaitech Fund ΑΚΕΣ, 

η οποία θα επιτρέψει στην βιοµηχανία να διπλασιάσει την παραγωγική της 

δυναµικότητα. 

Στόχος δηλαδή, της Attica Ventures είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας και 

η συνδροµή στην ανάπτυξη και µεγέθυνση των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. Άρα 
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επενδύσεις θα γίνονται σε επιχειρήσεις (Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) που βρίσκονται σε αρχικά 

στάδια ανάπτυξης (seed, start-up/early stage capital, expansion finance και 

development finance) και επιδιώκουν τη χρηµατοδότηση της ανάπτυξής τους όπως 

επίσης την επέκτασή τους σε διεθνείς αγορές. 

Μία τελευταία επένδυση της Attica Ventures είναι επένδυση ύψους € 1 εκ. στο χώρο 

των τηλεπικοινωνιών και συγκεκριµένα στην εταιρία ANTCOR – Advanced Network 

Technologies. 

Γεωγραφικά, το fund καλύπτει την Ελληνική αγορά ως σηµείο εκκίνησης της 

επιχειρηµατικότητας και επενδύει σε επιχειρήσεις που έχουν έδρα την Ελλάδα. 

 

Τρόποι Χρηµατοδότησης 

Όσον αφορά τους τύπους χρηµατοδότησης, οι επενδύσεις της Attica Ventures 

πραγµατοποιούνται µε την απόκτηση µετοχών (κοινών, ή και προνοµιούχων) ή 

εταιρικών µεριδίων µε αύξηση µετοχικού κεφαλαίου. Εναλλακτικά επιτρέπεται η 

επένδυση σε οµολογίες µετατρέψιµες σε µετοχές και σε οµολογίες που παρέχουν 

δικαίωµα προς απόληψη, πέραν του τόκου, και ορισµένου ποσοστού επί των κερδών 

του εκδότη ή προς λήψη οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης παροχής εξαρτώµενης από 

το ύψος της παραγωγής ή του εν γένει επιπέδου δραστηριότητας του εκδότη, οι 

οποίες εκδίδονται από τις επιχειρήσεις. 

 

Περαιτέρω οι δύο βασικοί στόχοι της εταιρίας είναι: 

1. Η αύξηση της προστιθέµενης αξίας των υπό διαχείριση κεφαλαίων και η 

επίτευξη σηµαντικών αποδόσεων, σηµαντικά µεγαλύτερων από τον µέσο όρο 

των αποδόσεων, σηµαντικά µεγαλύτερων από τον µέσο όρο των αποδόσεων 

των επενδυτικών κεφαλαίων (µακροπρόθεσµων τοποθετήσεων). 

2. Η παρουσίαση στους επενδυτές του Fund και στις επιχειρήσεις που 

συµµετέχουν νέων επενδυτικών ευκαιριών σε τοµείς αιχµής στην Ελλάδα, 

βοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη των επιχειρηµατικών τους δραστηριοτήτων 

πέραν του µέχρι τώρα ορίων της. 

 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται στοιχεία από τις οικονοµικές καταστάσεις της 

Attica Ventures κατά τα έτη 2004 και 2005. Το ενεργητικό της εταιρίας 

παρουσιάζεται µειωµένο το 2005 σε σχέση µε το 2004, αλλά τα κέρδη προ φόρων το 

2005 αυξήθηκαν. 
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Πίνακας 10: Ενεργητικό, Παθητικό, Ίδια κεφάλαια, Κέρδη προ φόρων της Attica 

Ventures (σε ευρώ) 

 31/12/2004 31/12/2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.115.655,22 1.103.451,03 

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 1.115.655,22 1.103.451,03 

Ι∆ΙΑ 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ 636.834,48 702.449,83 
ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ 

ΦΟΡΩΝ 74.862,98 180.846,10 
Πηγή: www.attica-ventures.gr  
 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Ιωάννης Παπαδόπουλος, ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών 

Υπηρεσιών Σωτήριος Χήνος και ο Υπεύθυνος Λογιστηρίου Χρήστος Μάραντος 

κάνουν τα παρακάτω σχόλια για της οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας: 

1)Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά από ιδρύσεώς της (Σεπτέµβριος 2003). Για 

τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις έως 31.12.2005 έχει σχηµατίσει πρόβλεψη για την 

κάλυψη τυχόν µελλοντικών της υποχρεώσεων. 

2) Οι οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει η Τράπεζα Αττικής, η οποία ουσιαστικά 

είναι και ο µοναδικός µέτοχος. 

3) ∆εν υπάρχουν επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών 

ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική 

κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 

4) Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού στο τέλος της τρέχουσας και της 

προηγούµενης χρήσης ανήλθε σε 4 και 5 άτοµα αντίστοιχα. 

5) Τα έσοδα της εταιρίας από προµήθειες ανήλθαν στη χρήση 2005 στο ποσό € 

749.997,60, ενώ το υπόλοιπο των απαιτήσεων από τα συνδεδεµένα µέρη στο τέλος 

της χρήσης αυτής ανήλθε στο ποσό € 1.019.544,39.  Αντίστοιχες υποχρεώσεις δεν 

υπήρχαν. 

Η Εταιρία ακολουθεί τη µέθοδο στις πλήρους υποχρέωσης, για τον υπολογισµό του 

ποσού στις αναβαλλόµενης φορολογίας επί όλων των προσωρινών φορολογικών 

διαφορών. Ο φορολογικός συντελεστής τον οποίο λαµβάνει υπόψη της η Εταιρία, για 

τον ακριβή προσδιορισµό του ποσού στις αναβαλλόµενης φορολογίας, είναι αυτός 

που θα ισχύει, κατά το έτος τακτοποίησης των διαφορών αυτών. Στις περιπτώσεις 
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όπου ο φορολογικός συντελεστής, µε τον οποίο έχει προσδιοριστεί το ποσό στις 

αναβαλλόµενης φορολογίας, είναι διαφορετικός από αυτόν που ισχύει κατά το έτος 

τακτοποίησης των φορολογικών διαφορών, το ποσό της διαφοράς καταχωρείται στο 

λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσης. 

Σε εφαρµογή του άρθρου 44 Κ.Ν. 2190/1920 αφαιρείται ετησίως το 5% των καθαρών 

κερδών της Εταιρίας για το σχηµατισµό Τακτικού Αποθεµατικού. Η υποχρέωση για 

σχηµατισµό Τακτικού Αποθεµατικού παύει όταν αυτό φτάσει στο 1/3 του Μετοχικού 

Κεφαλαίου. 

 

ALPHA TRUST Innovation 
 
Η Alpha Trust Innovation Α.Ε.Κ.Ε.Σ. (Ανώνυµη Εταιρία Κεφαλαίου 

Επιχειρηµατικών Συµµετοχών) ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2000 και έχει € 7,6 εκ υπό 

διαχείριση. Μεγάλος µέτοχος της Alpha Trust Innovation είναι η Alpha Trust 

Holdings (17%). 

Σκοπός της Alpha Trust Innovation είναι η πραγµατοποίηση επενδύσεων και η 

ενεργός συµµετοχή σε µη εισηγµένες στο χρηµατιστήριο εταιρίες, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται σε καινοτοµικά προϊόντα και υπηρεσίες, εµφανίζοντας υψηλές 

προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας.  

Το επενδυτικό µοντέλο που ακολουθείται είναι αυτό του Private Equity/Venture 

Capital, µε κύρια χαρακτηριστικά ανεξαρτησία αποφάσεων, τη δυναµικότητα 

επιλογών και τη διάθεση για επενδύσεις σε επιχειρηµατικές πρωτοβουλίες υψηλού 

κινδύνου. 

 

Επενδυτική οµάδα 

Η διαχείριση της Alpha Trust Innovation έχει ανατεθεί σε οµάδα της Alpha Trust 

ΑΕΠΕΥ του Οµίλου Alpha Trust, η οποία εξειδικεύεται στον εντοπισµό, ανάλυση, 

πραγµατοποίηση και παρακολούθηση επενδύσεων σε καινοτόµες επιχειρήσεις στην 

Ελλάδα. 

 

∆ιαδικασία Επένδυσης 

Το site της Alpha Trust, είναι σχεδόν το µόνο που δίνει πληροφορίες για την 

διαδικασία που ακολουθεί η εταιρία µέχρι την επένδυση. Η Alpha Trust Innovation 

αρχικά µελετάει ένα σύντοµο επιχειρηµατικό σχέδιο της υποψήφιας εταιρίας. 
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Ακολουθεί µία πρώτη συνάντηση, όπου αν διαπιστωθεί ότι οι στόχοι της εταιρίας µε 

τους δικούς της συγκλίνουν, συνεχίζουν µε σκοπό να καταλάβουν την επιχείρηση όσο 

το δυνατόν καλύτερα. 

Στοιχεία που χρησιµοποιεί η Alpha Trust Innovation είναι το παρελθόν και η εµπειρία 

των στελεχών, τα οικονοµικά της εταιρίας, η ανάλυση των πελατών, των 

ανταγωνιστών και γενικότερα του κλάδου που δραστηριοποιείται η εταιρία. Επίσης 

αναλύει τα σχέδια της διοίκησης για τα επόµενα χρόνια, παράλληλα µε τις 

κεφαλαιακές ανάγκες της επιχείρησης. 

Γίνεται µια προσπάθεια να γίνει αντιληπτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα της 

εταιρίας, που εξετάζεται. Επίσης, να γίνει η ανάλυση των κινδύνων που θα 

αντιµετωπίσει η εταιρία κατά την ανάπτυξή της. 

Ακολουθεί η διαδικασία της διαπραγµάτευσης και η συµφωνία των βασικών όρων 

της συµµετοχής της Alpha Trust Innovation (αποτίµηση, ύψος κεφαλαίου κτλ.). 

Επιδιώκεται µια απλή συναλλαγή, διότι η εταιρία πρεσβεύει ότι περίπλοκες 

συµφωνίες που περιλαµβάνουν πολυάριθµους κεφαλαιακούς και δανειοληπτικούς 

όρους, δηµιουργούν περισσότερο σύγχυση παρά ασφάλεια στους συµµετέχοντες. 

Τέλος, πριν την υπογραφή των τελικών συµφωνητικών µεταξύ των µετόχων και την 

καταβολή των κεφαλαίων, ακολουθεί η προσήκουσα οικονοµική και νοµική 

επιµέλεια “due diligence” µε την πραγµατοποίηση λεπτοµερούς ελέγχου από τρίτους 

(αφορά κυρίως ορκωτούς λογιστές και νοµικούς συµβούλους). 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και σηµασία στο κλίµα 

εµπιστοσύνης και στην ανάπτυξη µιας εποικοδοµητικής σχέσης συνεργασίας µεταξύ 

των επιχειρηµατιών και της Alpha Trust Innovation. 

 

Που Επενδύει 
Η Alpha Trust Innovation συµµετέχει ενεργά και επενδύει σε όλα τα στάδια 

ωρίµανσης αναπτυσσόµενων µη εισηγµένων εταιριών (early-stage financing, 

expansion capital, bridge finance) που δραστηριοποιούνται σε τοµείς όπως 

πληροφορική, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, βιοµηχανία, ιατρικές επιστήµες τρόφιµα και 

ποτά. Εξετάζονται έτσι εταιρίες που ανήκουν σε διάφορους κλάδους και βρίσκονται 

σε διάφορα στάδια ωρίµανσης. Τα κεφάλαια τους όµως επενδύονται κυρίως σε 

εταιρίες µε ανάγκη για κεφάλαια ανάπτυξης (expansion capital), αλλά και σε νέες 

εταιρίες (start-up finance), ή επιχειρήσεις που οδεύουν προς εισαγωγή σε 

χρηµατιστήριο (bridge finance). 
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Για την Alpha Trust Innovation, στόχος είναι η επιλογή ελληνικών εταιριών οι οποίες 

υπόσχονται υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης και χαρακτηρίζονται από έµπνευση και 

καινοτοµία. Οι εταιρίες στις οποίες επενδύει έχουν κάποια από όλα τα παρακάτω 

γνωρίσµατα: 

• Υψηλή ποιότητα στελεχών 

• ‘Μοναδικότητα’, καινοτοµία ή τεχνολογική αξία 

• ∆υναµική αγορά 

• ∆υνατότητα πωλήσεων και εκτός Ελλάδος 

Πρωταρχικά όµως η Alpha Trust Innovation επενδύει σε ανθρώπους. Σε ανθρώπους 

που έχουν όχι µόνο το όραµα αλλά και στην ικανότητα υλοποίησής του.  

Η Alpha Trust Innovation επενδύει κατά µέσο όρο €1 εκ. συµµετέχοντας µειοψηφικά 

στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιριών. Απώτερος σκοπός είναι η ρευστοποίηση της 

επένδυσης σε ένα χρονικό ορίζοντα 3 έως 5 χρόνων ανάλογα µε την πορεία της 

εταιρίας. Η αποεπένδυση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω της εισαγωγής της 

εταιρίας στο χρηµατιστήριο ή, κατόπιν συναίνεσης µε τη διοίκηση και τους µετόχους, 

µέσω µεταβίβασης των συµµετοχών της Alpha Trust Innovation σε τρίτους. 

 

Κεφάλαια υπό διαχείριση 

Η Alpha Trust Innovation (µε το οµώνυµο fund) έχει επενδύσει στις παρακάτω 

εταιρίες, που βρίσκονται στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης τους: 

-Logisys ΑΕ - Management Buy-In η οποία παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης 

και διανοµής για λογαριασµό τρίτων - 3rd party logistics - έχοντας διαµορφώσει 

µοντέρνα κέντρα logistics στη Μαγούλα Αττικής και στη Θεσσαλονίκη. Η Alpha 

Trust Innovation έχει αποκτήσει το 25% του µετοχικού κεφαλαίου της. 

-Vector Informatics Systems ΑΕ - Early Stage, η οποία εξειδικεύεται στη 

δηµιουργία και εγκατάσταση ολοκληρωµένων πληροφοριακών συστηµάτων στο 

χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας. Η Alpha Trust Innovation έχει αποκτήσει το 20% 

του µετοχικού κεφαλαίου της. 

-Harmony Cruises Α.Ν.Ε. - Early Stage, η οποία δραστηριοποιείται στην 

κατασκευή και διαχείριση µικρών υπερπολυτελών κρουαζιερόπλοιων (mega-yachts). 

Η Alpha Trust Innovation έχει αποκτήσει το 25% του µετοχικού κεφαλαίου της. 

-Γνώµων Πληροφορική Α.Ε. - Early Stage, η οποία παρέχει υπηρεσίες 

εγκατάστασης πληροφοριακών συστηµάτων και διαχείρισης έργων µε κύρια µέχρι 
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σήµερα αγορά αυτή της Βόρειας Ελλάδος. Μεταξύ των πελατών της «Γνώµων» 

συµπεριλαµβάνονται η Alumil Μυλωνάς, η Kunstoff και ΜΕΛ αλλά και αρκετοί 

δηµόσιοι οργανισµοί. Κύριος µέτοχος στη Γνώµων είναι η εισηγµένη στη ΝΕΧΑ 

εταιρία «Ευρωσύµβουλοι Α.Ε.». Η Alpha Trust Innovation έχει αποκτήσει το 20% 

του µετοχικού κεφαλαίου της. 

 

ALPHA VENTURES 
 
Η Alpha Ventures ιδρύθηκε το 1990 και είναι η πρώτη ιδιωτική εταιρία 

επιχειρηµατικού κεφαλαίου στην Ελλάδα. Είναι θυγατρική του Οµίλου της Alpha 

Bank και αποτελεί µέρος της επενδυτικής τραπεζικής του Οµίλου. Το απασχολούµενο 

προσωπικό της είναι 8 άτοµα. 

 

Που επενδύει 

Η επενδυτική διοικητική οµάδα αποτελείται από 5 έµπειρα στελέχη στην ανάπτυξη 

επιχειρήσεων και µε µία µόνιµη παρουσία στο Βουκουρέστι, δύο Ρουµάνων 

συµβούλων επενδύσεων µε ανάλογη εµπειρία στη ρουµανική αγορά.  

Η εταιρία επενδύει σε νέες δυναµικά αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις, µη εισηγµένες, 

συνήθως ως συνέταιρος και όχι ως δανειστής µετέχοντας απευθείας στο µετοχικό 

τους κεφάλαιο, βοηθά ενεργά τις επιχειρήσεις στις οποίες επενδύει (hands-on 

συµµετοχή) και έχει µακροπρόθεσµο ορίζοντα συνεργασίας (άνω των 3 ετών). Η εν 

λόγω εταιρία µπορεί να προσελκύσει συνεπενδυτές από την Ελλάδα ή το εξωτερικό ή 

να οργανώσει δανειακή χρηµατοδότηση σε διµερή ή κοινοπρακτική βάση. 

Η εταιρία επενδύει σε όλα τα στάδια εκτός από seed-up και Start–up, γιατί είναι 

αρκετά ριψοκίνδυνο. 

Όσον αφορά την παρακολούθηση της επιχείρησης κ. Χατζησάρρος από την "Alpha 

Ventures" δηλώνει ότι το monitoring είναι περισσότερο εκτεταµένο όταν υπάρχουν 

συγκεκριµένα προβλήµατα ενώ µια hands-off προσέγγιση ακολουθείται όταν όλα 

βαίνουν καλά. Συµµετέχουν στις συνελεύσεις του ∆.Σ. και κρατούν τριµηνιαίες 

αναφορές. Χαρακτηριστικά, "...εάν η "investee" εταιρία meets the defined targets we 

step back, αν όχι, υιοθετούµε µία πιο στενή προσέγγιση". 

Τα επενδυτικά κριτήρια της για την χρηµατοδοτούµενη εταιρία συνοψίζονται ως 

εξής: 

 Ικανή οµάδα διοικήσεως µε επιτυχηµένη σταδιοδροµία και επιχειρηµατική 
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εµπειρία στο συγκεκριµένο κλάδο. 

 ∆ραστηριοποίηση σε δυναµικά αναπτυσσόµενη και δυνητικά µεγάλη αγορά. 

 Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε σύγκριση µε τις λοιπές εταιρίες του κλάδου. 

 Καινοτόµο προϊόν ή υπηρεσία που µπορεί να καλύψει καλύτερα τις 

υφιστάµενες ή νέες ανάγκες της αγοράς. 

 

Στρατηγική και Αρχές 

Γεωγραφικά, η Alpha Ventures επικεντρώνεται στην Ελλάδα και κατά δεύτερο λόγο 

σε ελληνικές εταιρίες που εξαπλώνουν τα πλοκάµια τους στα Βαλκάνια, την Κύπρο 

και την Ευρωπαϊκή Ένωση. ∆είχνει επίσης µία προτίµηση στην Τουρκία και την 

Ουκρανία. 

Η εταιρία λειτουργεί µε καθαρώς επιχειρηµατικά κριτήρια αποβλέποντας να είναι 

οικονοµικά υγιής και επικερδής και να εξελίσσεται διαχρονικά µε βάση τις 

επικρατούσες συνθήκες και ανάγκες της αγοράς. 

Στο τέλος του 2001 τα κεφάλαια υπό διαχείριση ήταν 59εκ. ευρώ. Στη διάρκεια 

του 2001 σηµειώθηκε σηµαντική πρόοδος στη διαδικασία αναδιοργανώσεώς της, 

η οποία κινήθηκε στους εξής άξονες: Στην εφαρµογή εσωτερικών διαδικασιών 

και συστηµάτων MIS για την καλύτερη παρακολούθηση των επενδύσεων και την 

ορθολογικότερη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών και ανθρωπίνων πόρων, 

στην ίδρυση νέου επενδυτικού χαρτοφυλακίου, του Alpha Equity Fund, στην 

ανάπτυξη νέων επενδυτικών δραστηριοτήτων και στην αναδιάρθρωση µε πιο 

ορθολογικό τρόπο του υφιστάµενου χαρτοφυλακίου επενδύσεων. Τα 

αποτελέσµατα όµως της εταιρίας για το έτος 2001 είναι αρνητικά και 

δηµιουργήθηκαν λόγω των προβλέψεων υποτιµήσεων των παλαιών συµµετοχών 

της 

Σήµερα το ύψος των κεφαλαίων που διαχειρίζεται φτάνει τα € 40mn.Το εύρος 

των επενδύσεών της είναι µέχρι € 20 mn στην Ελλάδα και µέχρι € 10 στις 

υπόλοιπες χώρες. 

Σηµειώνεται ότι η Alpha Ventures συµµετέχει κατά 5,44% στο Danube Fund, στο 

οποίο συµµετέχουν επίσης η Alpha Bank κατά 17,7% και η European Bank for 

Reconstruction and Development κατά 20%. 

Τα στοιχεία που έχουµε για το ενεργητικό, τα ίδια κεφάλαια και τα κέρδη προ φόρων 

της εταιρίας είναι για τα έτη 2000-2001. 
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Πίνακας 11: Ενεργητικό, Παθητικό, Ίδια κεφάλαια, Κέρδη προ φόρων της Alpha 

Ventures (σε χιλ. ευρώ την 31/12) 

 2001 2000 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 9.282 12.100 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 8.913 11.915 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ (4.613) (32,28) 

Πηγή: www. alpha.gr 

 

 

Ο Όµιλος ίδρυσε ένα νέο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο (fund), το Alpha Equity Fund, τη 

διαχειριστική ευθύνη του οποίου έχει η Alpha Ventures. To Alpha Equity Fund 

αποτελεί την αιχµή της επενδυτικής δραστηριότητας του Οµίλου στο χώρο του 

Private Equity/Venture Capital, µε προοριζόµενα προς επένδυση κεφάλαια 44εκ €. 

Μέχρι τώρα από το εν λόγω fund έχουν γίνει δύο επενδύσεις: στην εταιρία "Βασιληάς 

ΑΕ" (Ηλεκτρικές µικροσυσκευές) που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στην 

"ASBISC Enterprises Limited" µε δίκτυο διανοµής και πωλήσεων στην περιοχή της 

πρώην ΕΣΣ∆ και της Κ. Α. Ευρώπης. 

Ένα άλλο fund που έχει πλήρως επενδυθεί είναι το Alpha Ventures Fund το οποίο 

διαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 2,8 δις δρχ. Οι κύριες πηγές χρηµατοδότησης του είναι 

η Alpha Bank και η Alpha Finance. To χαρτοφυλάκιο αποτελείται από επενδύσεις 

που έχουν γίνει κατά βάση στον ελληνικό χώρο και αποτελούν τις εξής: 

 

 

 

 

Πίνακας 12: Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων Alpha Ventures (δρχ. x1.000.0000) 

ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΣΟ 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

ΧΩΡΑ 

Inform Λύκος Εκτυπωτική 210 

 

Ελλάδα 
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Indigo Ενδύµατα-Jeans 200 Ελλάδα-

Αλβανία 

Prismatech Θέρµανση-Κλιµατιστικά 300 Ελλάδα 

Coffe Connections Βιοµηχανία Καφέ 140 Ελλάδα 

Ελληνική 

Επιστηµονική 

Υπολογιστές 100 Ελλάδα 

Autoservice Hellas Επισκευές Αυτοκινήτων 300 Ελλάδα 

Forthe-com Ηλεκτρονικό Εµπόριο 35 Ελλάδα 

Grafo Παραγωγή Εκτυπωτικών 150 Ελλάδα 

Viomagn Παραγωγή 

Πυρότουβλων 

350 Ελλάδα 

Ιχθυοκαλλιέργειες 

Κεφαλλονιάς 

Ιχθυοκαλλιέργειες 185 Ελλάδα 

Greene Elxan- 

Athlete’s Foot 

Αθλητικά Υποδήµατα 75 Ελλάδα 

Vatech/Europear Ενοικιάσεις 

Αυτοκινήτων 

780 Ελλάδα 

Goldair Προσωπικό Εδάφους 

(για αποσκευές) 

30 Ελλάδα 

Bihar. Corp. Center Κτίριο Γραφείων 260 Ρουµανία 
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Starfoods Παραγωγή croissants και 

snacks 

19 Ρουµανία 

Πηγή:www. alpha.gr 

 

EMPORIKI BANK  
DEPARTMENT OF PRIVATE EQUITY 
 
Η Εµπορική Κεφαλαίου ιδρύθηκε το 1994, είναι θυγατρική εταιρία της Εµπορικής 

Τράπεζας που αποτελεί και τον µοναδικό µέτοχό της (100%). Είναι µία από τις 

µεγαλύτερες εταιρίες επιχειρηµατικού κεφαλαίου µε έδρα την Αθήνα και άλλα 6 

γραφεία στη Μόσχα, στο Κίεβο, στη Βουδαπέστη, στη Σόφια, στην 

Κωνσταντινούπολη και στη Λευκωσία, απασχολώντας περισσότερους από 30 

επαγγελµατίες επενδύσεων της αγοράς µε κεφάλαια προς διαχείριση ύψους 

200.000.000 ευρώ. 

 

Που επενδύει 

Η Εµπορική κεφαλαίου επικεντρώνεται σε γρήγορα αναπτυσσόµενους τοµείς, µε 

υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, και συµµετέχει σε επενδύσεις που υπόσχονται να 

εξελιχθούν σε διεθνώς ανταγωνιστικές και να αποδώσουν σηµαντικά κέρδη. Το 

χρονικό διάστηµα που η Εµπορική Κεφαλαίου συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο 

των "incubatees" κυµαίνεται µεταξύ δύο και οκτώ ετών µε στόχο την ενίσχυση της 

επιχείρησης και τη βελτίωση των προοπτικών της. Οι τοµείς στους οποίους επενδύει 

είναι εταιρίες τροφίµων και ποτών, κατασκευαστικών υλικών, καταναλωτικών 

αγαθών, τηλεπικοινωνιών, λιανική, υπηρεσίες και τεχνολογία.  

Η εταιρία βλέπει την περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής 

Μεσογείου σαν µια ενοποιηµένη οικονοµική περιοχή που προσφέρει µεσαίες και 

µακροπρόθεσµες επενδυτικές ευκαιρίες. Επίσης επενδύει στην Κ. και Α. Ευρώπη 

καθώς και στη Β. Αµερική. 

∆ιαθέτοντας ένα δυνατό δίκτυο επαφών καθώς και µία οµάδα από υψηλής µόρφωσης 

και µεγάλης εµπειρίας επαγγελµατίες σε όλη την περιοχή, απολαµβάνει µία συνεχή 

φήµη ενεργού επενδυτή µετοχικού κεφαλαίου ο οποίος προσθέτει σηµαντική αξία 

στα εγχειρήµατά του. Κατά την Εµπορική Κεφαλαίου ο σωστός συνδυασµός 

δεξιοτήτων, τεχνογνωσίας και επαρκών κεφαλαίων ελαχιστοποιεί τους κινδύνους και 
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αναδεικνύει επικερδείς επιχειρήσεις. Η συµµετοχή της Εµπορικής Κεφαλαίου σε ένα 

επιχειρηµατικό σχέδιο εξετάζεται πολύ σοβαρά µόνο αν το προτεινόµενο εγχείρηµα 

περιλαµβάνει: 

• Μια πολύ δυνατή διοικητική οµάδα µε µία αποδεδειγµένη πορεία στον κλάδο 

µε τον οποίο σχετίζεται. 

• Μία δυνητικά µεγάλη και δυναµικά αναπτυσσόµενη αγορά. 

• Ένα ή πρωτοπόρο προϊόν, τεχνολογία ή υπηρεσία που ικανοποιεί σε 

µεγαλύτερο βαθµό τις υπάρχουσες ή νέες ανάγκες. 

• Ευθυγράµµιση της διοίκησης της εταιρίας µε τους εταιρικούς στόχους και 

προσδοκίες, τις µεθόδους εφαρµογής και εξόδου. 

 

Τέλος, η προετοιµασία µιας λεπτοµερούς και εµπεριστατωµένης επιχειρηµατικής 

πρότασης είναι αναγκαία προϋπόθεση για την Εµπορική Κεφαλαίου. 

Κατά βάση η εν λόγω εταιρία αποκτά ένα µειοψηφικό πακέτο µετοχών των 

επιχειρήσεων που χρηµατοδοτεί, επενδύοντας ποσά από 1-10 εκ € σε ένα επενδυτικό 

ορίζοντα από 2-7 χρόνια και ρευστοποιώντας τη συµµετοχή της µε µία 

προσυµφωνηµένη µέθοδο εξόδου. Η Εµπορική Κεφαλαίου, από την έναρξη των 

εργασιών της έχει επενδύσει 174,2 εκ. € σε 59 επιχειρήσεις. 

Η "Εµπορική Κεφαλαίου" διατηρεί τρίµηνη αναφορά και κάθε αλλαγή στο 

επιχειρηµατικό σχέδιο των επενδύσεων αυτών γίνεται κατόπιν δικής της έγκρισης. Σε 

αυτό συµβάλλει και η αποστολή ενός έµπειρου συνεργάτη στην «εκκολαπτόµενη» 

εταιρία προκειµένου να την βοηθήσει και να τη στηρίξει πιο ουσιαστικά 

αντιµετωπίζοντας µαζί τις εκάστοτε δυσκολίες. 

Η αποεπένδυση σε 18 εταιρίες από αυτές έχει πετύχει σηµαντικές αποδόσεις. 

 

Πίνακας 13:Επενδύσεις της Εµπορικής Κεφαλαίου που έχουν ρευστοποιηθεί 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙ

Babyland(Παιχνίδια) 

ΒΙΒ(Επενδυτική Τράπεζα) 

ComQuest (Υπηρεσίες Επικοινωνιών) 

Delcom (Παγωτά) 

Κυριακίδης (Μάρµαρα και Γρανίτες) 

Marfin Momentum( ∆ιαχείριση Χαρτοφ/κιου) 
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Marfin Magnum( ∆ιαχείριση Χαρτοφ/κιου) 

Netgain (Internet incubator) 

Παναγία (Κλινική) 

Quest Wireless (Τηλεπικοινωνίες) 

Rhodes Casino (Casino) 

Σαλαµής (Τουρισµός) 

Sit-Kyros (Αξεσουάρ Σπιτιού) 

Smelter (Ιατρικός Εξοπλισµός) 

Μύλοι Αγ. Γεωργίου (∆ηµητριακά) 

Star Cinemas (Multiplex Cinemas) 

Synko (Πουλερικά) 

Temenos (Τραπεζικό Software) 

Πηγή: www. comcap.gr 

 

Οι τρέχουσες επενδύσεις της Εµπορικής Κεφαλαίου είναι οι παρακάτω: 

Πίνακας 14: Τρέχουσες επενδύσεις της Εµπορικής Κεφαλαίου 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

Μιχαηλίδης Εµπορικές Επιχειρήσεις (Επεξεργασία Καπνού) 

Μιχαηλίδης Γεωργικές Επιχειρήσεις (Επεξεργασία Καπνού) 

Αδάµης (Ψάρια) 

Alphagraphics Franchise Development Ltd (Εκτυπωτικές Υπηρεσίες/Digital 

Publishing) 

Altan (Παραγωγή ζυµαρικών) 

Ce Com (Fiber Optic Transmition) 

Chipita East Europe (Snacks) 

CRC Health Corporation (Αποθεραπεία απλών εθισµών) 

Cream Line (Μπισκότα µε φουντούκια, πραλίνα και σοκολάτες) 

Decon (Γυάλισµα πλοίων) 

Delta Bulgaria (Παγωτά) 

Ecoturn (Βιοµηχ. Panels από ανακυκλωµένα πλαστικά) 

Egetgoing (Αποθεραπεία απλών εθισµών) 

Euromart (Cash & Carry Stores) 

 131



Famadar Cartona (χαρτόκουτες) 

Fibραν (θερµαντική µόνωση, άλλα κατασκευαστικά υλικά) 

Flora (Γλυκίσµατα) 

Gecor Investments (Ξυλεία) 

Helen’s Club (Γυναικεία ρούχα) 

Helbio (Ενέργεια από βιοµάζα) 

Incuriam (Κατασκευές) 

Itsmobile (Συστήµατα κινητών) 

Kyr-Com (Real Estate) 

Mobifon (Κινητή τηλεφωνία) 

Mr Snack (Αλυσίδα Fast food) 

Newsat Holdings (∆ορυφορικές επικοινωνίες) 

Parametru (Γαλακτοκοµικά προϊόντα) 

Paynet (Συστήµατα ηλεκτρονικών πληρωµών) 

Promota Hellas (Promotional & Business Gifts) 

Σειτανίδης (Ηλεκτρικές συσκευές) 

Σπάτα (Real Estate) 

Theta microelectromics (Ηλεκτρ. Κυκλώµατα) 

Total Care Network (Ιατρικές υπηρεσίες) 

Βενέτης (Snacks & Γλυκίσµατα) 

Vitamina (Τροφές σε κονσέρβα) 

Zephyr Telecommunications (Τηλεπικοινωνίες) 

Πηγή: www. comcap.gr 

 

Άλλα επενδυτικά χαρτοφυλάκια της εταιρίας αποτελούν: 

To Baring Communications Equity Emerging Europe, που απευθύνεται σε 

µη εισηγµένες εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ΜΜΕ και IT στην Κεντρική και Ανατολική 

Ευρώπη. 

To GMT Communication Partners II, που απευθύνεται πάλι στον ίδιους τοµείς 

δραστηριότητας µε το προηγούµενο fund, µε τη διαφορά όµως ότι επενδύει στις 

ανεπτυγµένες οικονοµίες της ∆. Ευρώπης. 

To Ukraine Fund, που ιδρύθηκε το 1994 µε σκοπό να ενισχύσει τις µικροµεσαίες 

επιχειρήσεις που βρίσκονται στην πρώιµη φάση ανάπτυξης τους (early-stage 
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financing), πετυχαίνοντας έτσι την πρόσβαση σε µία καλή πηγή δυνατών 

συνεργασιών. 

To Zero stage capital VII, που σχηµατίστηκε από µία πρωτοπόρα εταιρία παροχής 

επιχειρηµατικού κεφαλαίου µε έδρα το Κέµπριτζ και τη Μασαχουσέτη, επενδύοντας 

στο διαδίκτυο, IT, τηλεπικοινωνίες και ιατρική τεχνολογία. 

 

NBG Venture Capital 
 
Η NBGI Private Equity είναι µιας ευρωπαϊκής εµβέλειας εταιρία µε επενδυτικές 

οµάδες που βασίζονται στην Αθήνα και στο Λονδίνο. Αποτελεί θυγατρική εταιρία της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία είναι και ο µοναδικός µέτοχος (100%) και 

λειτουργεί από το 2000. 

∆ιαχειρίζεται κεφάλαια ύψους 135εκ € απευθείας, 100εκ € µέσω της NBGI Private 

Equity στο Λονδίνο και έχει επιπλέον 15εκ € υπό έµµεση διαχείριση. Η εταιρία έχει 

αναλάβει τη διαχείριση της δραστηριότητας του Οµίλου της ΕΤΈ στην Ελλάδα, την 

ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της ∆. Ευρώπης στον βαθµό 

που εµπλέκονται ελληνικές επιχειρήσεις.  

Η NBGI Private Equity έχει κάνει επενδύσεις πέρα από την Ελλάδα, στην ∆υτική 

Ευρώπη (Ενωµένο Βασίλειο, Γαλλία), στην Ρουµανία και την Βουλγαρία και στην 

Σκανδιναβία (πιο συγκεκριµένα ∆ανία). Το τελευταίο διάστηµα έχει βλέψεις και για 

την Σερβία. 

 

Τοµείς που επενδύει 

Η NBGI Private Equity επενδύει σε ένα ευρύ φάσµα τοµέων, όπως είναι η 

βιοµηχανία, το λιανικό εµπόριο και οι διανοµές, αλλά δεν επενδύει σε τοµείς της 

τεχνολογίας. 

Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι δεν επενδύει στα αρχικά στάδια start-up finance και 

early stage, αλλά κάνει κυρίων επενδύσεις management buy-out (ΜΒΟ) και 

management buy-in (ΜΒI). 

Ο χρονικός ορίζοντας αποεπένδυσης είναι συνήθως 3-5 χρόνια. 

 

Επενδυτική Προσέγγιση 

Η NBGI Private Equity αναζητά την ποιότητα και όχι την ποσότητα στις επενδύσεις 

που επιλέγει. Έχει σαν στόχο επενδύσεις που επιστρέφουν εσωτερικό βαθµό 
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απόδοσης IRR>25%. 

Η Εθνική Επιχειρηµατικών Συµµετοχών σήµερα διαχειρίζεται τρία funds: 

-Το πρώτο, το NBG Greek Fund, έχει εγκεκριµένο προς επένδυση κεφάλαιο 44 εκατ. 

ευρώ και επενδύει σε αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις (εισηγµένες και µη, start-up ή 

ήδη υπάρχουσες επιχειρηµατικές οντότητες που χρειάζονται κεφάλαια ανάπτυξης για 

την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων) στην Ελλάδα ή µαζί µε ελληνικές 

επιχειρήσεις στη ∆. Ευρώπη, κυρίως στον κλάδο των υπηρεσιών, τον ευρύτερο κλάδο 

των τροφίµων και το λιανεµπόριο. Ήδη έχουν πραγµατοποιηθεί επενδύσεις 

συνολικού ύψους 19 εκατ. ευρώ σε 8 εταιρίες ενώ τα υπόλοιπα κεφάλαια εκτιµάται 

ότι θα έχουν επενδυθεί στη διάρκεια των εποµένων 18 µηνών. Το ύψος της 

συµµετοχής ανά εταιρία κυµαίνεται από 1-9εκ µε χρηµατοδότη τον όµιλο της ΕΤΕ. 

Ενδεικτική επένδυση η Agris AEBE, η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο της 

παραγωγής και εµπορίας πιστοποιηµένων σπόρων και αγροτικών εφοδίων, µε έδρα 

την Θεσσαλονίκη. 

-Το δεύτερο, το NBG Balkan Fund, που µετονοµάστηκε σε NBG Emerging 

Europe, έχει εγκεκριµένο κεφάλαιο 30εκ €. Έχει ήδη επενδύσει σε 3 εταιρίες µε 

κεφάλαια που ξεπερνούν τα 5 εκατ. ευρώ. To Emerging Europe Fund αναζητεί µη 

εισηγµένες και ταχέως αναπτυσσόµενες εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε όλους 

τους κλάδους της επιχειρηµατικής δραστηριότητας στην ευρύτερη περιοχή της 

βαλκανικής, της Κ. και Α. Ευρώπης, την Τουρκία και την Αίγυπτο, και βρίσκονται σε 

οποιοδήποτε στάδιο του επιχειρηµατικού τους κύκλου. Η ρευστοποίηση των 

συµµετοχών υπολογίζεται κατά µέσο όρο σε ένα επενδυτικό ορίζοντα 3-5 ετών. Η 

επένδυση ανά εταιρία κυµαίνεταιαπό1-5 εκ €, που προέρχονται από τον όµιλο της 

ΕΤΕ. Σε αρκετές περιπτώσεις το NBG Balkan Fund προτιµά να επενδύει από κοινού 

µε κάποιον στρατηγικό επενδυτή που θα συνεισφέρει, εκτός από τα κεφάλαια, την 

τεχνογνωσία και τους ανθρώπινους πόρους για την επιτυχή υλοποίηση της 

επένδυσης. Με την εξέλιξη του οικονοµικού περιβάλλοντος στις χώρες των 

Βαλκανίων, το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει αρχίσει να στρέφεται από την δηµιουργία 

νεοσύστατων εταιριών, προς εξαγορές µεριδίων τοπικών εταιριών. Ενδεικτική 

επένδυση είναι η Doverie Brico/Mr Bricolage, η οποία έχει ως στόχο την ανάπτυξη 

αλυσίδας καταστηµάτων Do-It-Yourself στη Βουλγαρία και στις γειτονικές χώρες. 

-Το τρίτο, το NBG Technology Fund, ιδρύθηκε στα µέσα του 2001 και έχει 

εγκεκριµένο κεφάλαιο 60 εκατ. ευρώ. Επενδύει αποκλειστικά σε εταιρίες 

τεχνολογίας, Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και Τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα, τα 
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Βαλκάνια και την υπόλοιπη Ευρώπη. Στόχος είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών στις 

αναδυόµενες τοπικές αγορές τεχνολογικής ανάπτυξης µε τη διεύρυνση των επαφών 

και της εξειδίκευσης πάνω στις περιοχές αυτές. Στο συνολικό κεφάλαιο του fund 

συµµετέχουν επίσης το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων (EIF) και η Γενική 

Τράπεζα. Οι επενδύσεις του συγκεκριµένου Ταµείου εκτιµάται ότι θα 

ολοκληρωθούν σε τέσσερα έτη. 

Αντιπροσωπευτικές επενδύσεις είναι: η Theta Microelectronics Inc, η οποία 

ειδικεύεται στο σχεδιασµό ολοκληρωµένων κυκλωµάτων για ασύρµατη µεταφορά 

δεδοµένων και φωνής (WLAN), και η Forth Photonics, spin-off του Ιδρύµατος 

Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) στην Κρήτη, η οποία κατασκευάζει καινοτόµες 

απεικονιστικές διαγνωστικές τεχνολογίες (κολποσκόπιο) καθώς επίσης και µια 

καινοτόµο κάµερα για την επιστηµονική ανάλυση έργων τέχνης. [ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 

9/05/2002 και Αντιόπη Σχοινά 4/10/2002] 

Σηµαντική επένδυση επίσης της NBGI Private Equity αποτελεί η επένδυσή της στην 

Bulgarian Telecommunications Company (BTC). 

 

Vectis Capital Α.Ε. 
 
Η Vectis Capital, η οποία ιδρύθηκε το 2000, είναι εταιρία διαχείρισης 

επιχειρηµατικών κεφαλαίων και παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών (Fund 

Management Company), είναι µέλος του Οµίλου Λεβέντη και διαχειρίζεται κεφάλαια 

ύψους 26,4εκ € µε συνεπενδυτές την Alpha Bank και τον Όµιλο Μαρτίνου. Το εύρος 

των επενδύσεών της είναι από 1 εκατ. έως 3 εκατ. Ευρώ. Η Vectis Capital έχει την 

µορφή του Partnerships. 

Η Vectis Capital, σύµφωνα µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο και Γενικό ∆ιευθυντή κ. 

∆ιονύση Αλυσανδράτο, επενδύει µε χρονικό ορίζοντα από 3 έως 5 χρόνια κεφάλαια, 

το ύψος των οποίων κυµαίνεται ανάµεσα στις 882,4 χιλιάδες € έως και 2,353 χιλιάδες 

€, ενώ βασικά κριτήρια για την υλοποίηση της επένδυσης αποτελούν: 

• "∆υνατή" ∆ιοικητική Οµάδα. 

• Ποιοτικό, καινοτόµο Προϊόν/Υπηρεσία. 

• Σηµαντικά περιθώρια ανάπτυξης. 

• ∆ραστηριότητα σε δυναµικό και αναπτυσσόµενο κλάδο. 

• Συνθήκες για σηµαντική Κερδοφορία/Απόδοση Κεφαλαίου. 
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Στρατηγική και Αρχές 

Πέρα από επιχειρηµατικό κεφάλαιο, η Vectis Capital προσφέρει στις εταιρίες στις 

οποίες συµµετέχει, τόσο τη γνώση και την εµπειρία των µελών της οµάδας της, όσο 

και τις συνέργειες των τριών οµίλων-επενδυτών των κεφαλαίων της. Τα παραπάνω 

στοιχεία συµβάλλουν ουσιαστικά στη δηµιουργία επιτυχηµένων και γοργά 

αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων. 

Ανάλογα µε το στάδιο ωρίµανσης που βρίσκεται η εταιρία ή η επιχειρηµατική ιδέα, η 

Vectis Capital µπορεί να δώσει αρχικό κεφάλαιο (start-up) ή κεφάλαιο ανάπτυξης 

(development capital), αλλά γενικά επενδύει σε όλα τα στάδια λειτουργίας εκτός του 

κεφαλαίου σποράς. Οι τύποι χρηµατοδότησης που προσφέρει είναι η αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου και τα µετατρέψιµα οµολογιακά δάνεια. 

Για την αποπληρωµή της, η Vectis Capital, δε στηρίζεται σε εµπράγµατες ασφάλειες, 

αλλά στα µελλοντικά κέρδη των επιχειρήσεων στις οποίες επενδύει.  

Η Vectis Capital έχει επενδύσει µέχρι σήµερα 12 εκ. € σε ένα σύνολο 9 επενδύσεων 

σε κλάδους όπως των logistics, πληροφορικής, αλυσίδας διαχείρισης περιπτέρων, µία 

αγορά που όπως επισηµαίνει ο κ. Αλυσανδράτος είναι ίση µε αυτή των supermarket, 

ενώ στοχεύοντας στην αγορά των ψητοπωλείων, το µέγεθος της οποίας είναι 

τεράστιο και ανυπολόγιστο, προχώρησε σε επένδυση στην "Ελληνικός Γύρος ΑΕ" σε 

συνεργασία µε την εταιρία "Νίκας". Σύµφωνα µε τον κ. Αλυσανδράτο στην ελληνική 

αγορά υπάρχουν τοµείς - κλάδοι οι οποίοι µπορούν στο άµεσο µέλλον να αποδώσουν 

σηµαντικές υπεραξίες όπως είναι αυτοί του εξειδικευµένου εµπορίου, των τροφίµων, 

των χηµικών, του εξειδικευµένου τουρισµού, της εκπαίδευσης και των logistics. 

Γενικά η Vectis Capital επενδύει κυρίως στην Βιοµηχανία, στην Πληροφορική, στις 

Υπηρεσίες και στο Λιανεµπόριο. 

Συγκεκριµένα, η εν λόγω εταιρία διαχειρίζεται το ALC Novelle Investments fund 

που επικεντρώνεται στην Ελλάδα και περιλαµβάνει τις ακόλουθες επενδύσεις: 

 

Πίνακας 15:Επενδύσεις-Συµµετοχές της Vectis Capital 

Εταιρία Κλάδος/∆ραστηριότητα Ποσό 

Επένδυσης 

ΚΟΥ-ΚΟΥ Α.Ε. Αλυσίδα καταστηµάτων λιανικής πώλησης 

παιχνιδιών και ειδών βρεφανάπτυξης 

1.467.351 

ευρώ 
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DD-Synergy Α.Ε. Σύµβουλοι εγκατάστασης συστηµάτων ERP 

της SAP  

440.205 ευρώ

IDEAL SYSTEMS 

Α.Ε. 

Παροχή ολοκληρωµένων  

Τεχνολογικών λύσεων 

2.201.027 

ευρώ 

Ελληνικός Γύρος 

Α.Ε. 

Πρότυπη µονάδα παραγωγής 

κρεατοσκευασµάτων και γύρων 

698.459 ευρώ 

Αίολος Logistics 

Services Α.Ε. 

∆ιανοµή και εµπορία  Α υλών και τροφίµων 

σε εταιρίες µαζικής εστίασης 

880.411 ευρώ

Iven Α.Ε. Θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων και 

επιχειρηµατικών ιδεών 

1.467.351 

ευρώ 

Pizza Fan Α.Ε. Καταστήµατα παρασκευής και διάθεσης 

έτοιµου φαγητού 

1.467.351 

ευρώ 

Mantis 

Πληροφορική Α.Ε. 

Α.Ε. 

Λύσεις Warehouse Management Software και 

Customer Interaction 

1.467.351 

ευρώ 

Πηγή:  www. vectis.gr 

 

Η εταιρία, δείχνει γεωγραφική προτίµηση στην Ελλάδα, στα Βαλκάνια και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Global Finance Α.Ε. 
 
Ο κ. Α. Πλακόπιτας θεωρείται από τα στελέχη της αγοράς ως ο άνθρωπος που έπαιξε 

τον σηµαντικότερο ρόλο στην ανάπτυξη του Venture Capital και του Private 

Placement στην Ελλάδα δηµιουργώντας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 τη 

µεγαλύτερη σήµερα εταιρία κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών του χώρου, την 

"Global Finance". Η εταιρία ξεκίνησε τη δράση της στην Ελλάδα το 1991, µε 

κεφάλαια ξένων θεσµικών επενδυτών, κυρίως αµερικανικά, οι οποίοι διέβλεψαν 

προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς σε πολλά επίπεδα. Η εν λόγω εταιρία 

πραγµατοποίησε την πρώτη επένδυση της το 1992 στην µεγαλύτερη σήµερα αλυσίδα 

fast food στην Ελλάδα, την Goody's, και από τότε έχει πραγµατοποιήσει µε επιτυχία 

πλέον των 40 επενδύσεων εκ των οποίων 27 στην ελληνική αγορά και 15 στην 

Ανατολική Ευρώπη.  

Στόχος αποτελεί και η ∆υτική Ευρώπη σε συνεργασία πάντα µε ελληνικές εταιρίες 
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που επιθυµούν να κτίσουν γέφυρες. 

Από το 1992 µέχρι σήµερα η Global Finance έχει διαθέσει στις εταιρίες που επένδυσε 

το ποσό των 230-250 εκ € περίπου και όπως σηµειώνει κ. Κούρτης, ∆ιευθυντής 

Επενδύσεων, η εν λόγω εταιρία είναι σε θέση να χρηµατοδοτήσει οποιασδήποτε 

µορφής και ύψους επένδυση, ακόµη και επενδύσεις ΜΒΟ και ΜΒΙ.  

 

Στρατηγική και Αρχές 

Για την Global Finance, αυτό που µετρά στην επιλογή της προς επένδυση εταιρίας, 

είναι η θέση της στην αγορά που δραστηριοποιείται - αν είναι δηλαδή market leader ή 

αν έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα -, το ισχυρό management, το πόσο ικανός 

είναι ο επιχειρηµατίας, τι αποδόσεις έχει η εταιρία που διευθύνει, ενώ σε όλες τις 

εταιρίες που έχει επενδύσει διαδραµατίζει ενεργό ρόλο στη διοίκηση κάνοντας crisis 

management και όχι day to day management.  

Η Global Finance, η οποία επενδύει κυρίως σε ώριµες εταιρίες, κατατάσσεται στα 

Private Equity Funds, είναι της µορφής ∆ιαχείρισης Κεφαλαίων "Fund Management 

Company", έχει γραφεία στην Αθήνα, τη Σόφια και το Βουκουρέστι και το Κίεβο, και 

απασχολεί 40 άτοµα προσωπικό, εκ των οποίων τα 15 είναι επαγγελµατίες 

Στο τέλος του 2001 τα κεφάλαια υπό διαχείριση ήταν 129.310.118 €. Σήµερα 

διαχειρίζεται 500 mn ευρώ, που αποτελεί θεαµατική αύξηση. Το εύρος των 

επενδύσεών της είναι µέχρι 40 mn στην Ελλάδα και µέχρι USD 15mn στην 

Ανατολική Ευρώπη. 

Η εταιρία συµµετέχει στο µετοχικό κεφάλαιο των εκκολαπτόµενων επιχειρήσεων, 

έχοντας ένα µειοψηφικό πακέτο µετοχών (minority equity holder), επενδύοντας το 

λιγότερο 200.000 € και το µέγιστο 1.200.000 €. 

Κατά τον κ. Κούρτη, ∆ιευθυντή Επενδύσεων της Global Finance, στην Ευρώπη και 

στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των κεφαλαίων ιδιωτικών επενδύσεων 

(private equity) απευθύνεται σε επενδύσεις σε µεγάλες, ώριµες ή γοργά 

αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις. Το ποσοστό του «καθαρόαιµου» Venture Capital (δηλ 

επενδύσεις σε ιδέες, στη δηµιουργία νέων εταιριών ή και σε νεαρές εταιρίες στη φάση 

της αρχικής ανάπτυξης τους) είναι πολύ περιορισµένο, σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει 

στις ΗΠΑ. [ne.o Νοεµβρίου 2001, σελ 82] 

Τα δύο funds της Global Finance που επενδύονται αυτήν την περίοδο είναι το Global 

Capital Investors II που επικεντρώνεται σε επενδύσεις στην εγχώρια αγορά και τα 

Black Sea Fund LP (BSF) και Euro Merchant Balkan Fund (SICAV), που 
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πραγµατοποιεί επενδύσεις στην περιοχή των Βαλκανίων, Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης. 

To Global Capital Investors Π, (ολοκλήρωσε τις επενδύσεις του τον Απρίλιο του 

2000) το οποίο επενδύεται αυτήν την περίοδο, αποτελεί το µεγαλύτερο fund που 

«τρέχει» στην ελληνική αγορά (ελληνικά και ξένα κεφάλαια ύψους 200εκ €). ∆ίνει 

αυξηµένη έµφαση σε εταιρίες τεχνολογίας και media, συνεχίζοντας την επιτυχηµένη 

επενδυτική στρατηγική της εταιρίας και εκµεταλλεύοντας τις πολλαπλές ευκαιρίες 

της αγοράς. «Αποδέκτες» του fund είναι η NetMed NV, η Yioula και η Zephyr 

Telecommunications.  

To Black Sea Fund LP ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998, διαχειρίζεται κεφάλαια 

ύψους 55.357.143 € και επενδύει στη Βουλγαρία και Ρουµανία, την Ουκρανία και 

Ρωσία, και άλλες πέντε µικρότερες χώρες, απολαµβάνοντας τις αναδυόµενες 

ευκαιρίες των πρώιµων µεταβατικών οικονοµιών, ανακαλύπτοντας και ενισχύοντας 

(είτε σε κεφάλαιο είτε σε τεχνογνωσία) τις τοπικές, πολλά υποσχόµενες, επιχειρήσεις, 

και δίνοντας, σε πολλές περιπτώσεις, στις ελληνικές δυναµικές εταιρίες, το λεγόµενο 

"first mover advantage". Έµφαση δίνεται στην παράπλευρη επένδυση µε τους 

στρατηγικούς επενδυτές (strategic partners), οι οποίοι είναι επιτυχηµένες ελληνικές ή 

ξένες επιχειρήσεις, προκειµένου να αξιοποιηθούν και εξαπλωθούν όσον το δυνατόν 

περισσότερο και ορθότερα οι τοπικές επενδύσεις. 

 

Κεφάλαια υπό διαχείριση 

Το χαρτοφυλάκιο του Black Sea Fund περιλαµβάνει εταιρίες όπως η Γερµανός 

Telecom, η Chipita Russia, η Chipita Bulgaria, η Chipita Poland, η Delta Romania, η 

Yalos και η Sicomed. 

Πρέπει επίσης να σηµειώσουµε ότι έχει γίνει επένδυση ύψους 100 εκ δολαρίων από 

κοινού της Global Finance και της Alpha Ventures για τη συµµετοχή τους στην 

αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ASBISC Enterprises Limited, η οποία 

ειδικεύεται στο χονδρικό εµπόριο και τη διανοµή εξαρτηµάτων ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, ηλεκτρονικών µέσων αποθήκευσης και δικτύων και απευθύνεται 

κυρίως στις αναδυόµενες αγορές της Ανατολικής Ευρώπης. 

Από το ποσό αυτό, 6 εκατ. δολ. καταβλήθηκαν από το Black Sea Fund της Global 

Finance, και τα υπόλοιπα 4 εκατ. δολ. από το Alpha Equity Fund της Alpha Ventures. 

H Global Finance είχε την ευθύνη της αξιολόγησης, του συντονισµού και της 

ολοκλήρωσης της συνολικής επένδυσης ύψους 10 εκατ. δολαρίων. 

 139



Τα προηγούµενα funds είναι: 

To Baring Hellenic Ventures, που ξεκίνησε το Νοέµβριο του 1991 µε συνολικό 

κεφάλαιο 4.935.118 € και επενδύθηκε έως το 1996, αποτέλεσε ένα από τα πιο επιτυχή 

funds της Ευρώπης. Η επένδυση αυτή επικεντρώθηκε σε αναπτυσσόµενες εταιρίες µε 

µια σταθερή πορεία και ένα δυνατό όνοµα στην αγορά. Μεταξύ των εταιριών που 

περιέχει συγκαταλέγονται η Goody's, η Chipita, η Babyland, ο Γερµανός, η 

Επιφάνεια, η Eurodrip και η DIS.  

To Global Capital Investors LP, (συνολικό κεφάλαιο 50εκ δολάρια) που ξεκίνησε 

το 1997, επενδύθηκε κατά την διάρκεια του 2000 και ακολούθησε την πολιτική του 

Baring Hellenic Ventures (ιδιωτικές, γρήγορα αναπτυσσόµενες, καθιερωµένες στο 

χώρο τους εταιρίες). Επικεντρώθηκε όµως περισσότερο στον τοµέα της τεχνολογίας, 

σε ελληνικά εγχειρήµατα που επεκτείνονται στο εξωτερικό ενώ έφερε στο 

επιχειρηµατικό προσκήνιο τα MBO's. Μεταξύ των «παιδιών» του GCI είναι η 

Γρηγόρης Μικρογεύµατα, η Logic DIS, η ∆ωδώνη, η Μπουτάρης και η Profile 

Systems. 

To EuroMerchant Balkan Fund, (27.300.000 δολάρια) ξεκίνησε το ∆εκέµβριο του 

1994 και σε συνδυασµό µε το BSF συγκέντρωσαν κεφάλαια 90 εκατ. δολαρίων. 

Επικεντρώθηκε στη Βουλγαρία και Ρουµανία, δύο σχετικά µεγάλες γειτονικές µας 

χώρες µε πολύ σηµαντικές οικονοµικές δυνατότητες και προοπτικές. Επίσης 

εξερεύνησε ευκαιρίες προς αξιοποίηση στην Ουκρανία και Ρωσία. Και τα δύο 

προαναφερθέντα funds υποστηρίζονται από διεθνείς οργανισµούς, όπως EBRD 

(European Bank for Reconstruction and Development) και IFC (International Finance 

Corporation), καθώς και από Έλληνες και ξένους µεγάλους επενδυτές του ιδιωτικού 

φορέα. Το χαρτοφυλάκιο του EBF περιλαµβάνει εταιρίες όπως η Chipita Bulgaria, 

Delta Romania, Neoset Balkans, Yalos, Axxon Romania και Titan / Moara Loulis.  

Πρέπει εδώ να αναφέρουµε ότι η Global Finance είναι η µόνη που ανέλαβε την 

πρωτοβουλία συστάσεως των κεφαλαίων, τα οποία στη συνέχεια διαχειρίστηκε και 

διαχειρίζεται, όµως οι µάλλον ασφαλείς επενδυτικές της επιλογές την διαφοροποιεί 

από το κλασικό υπόδειγµα, χωρίς αυτό να µειώνει κατ’ ελάχιστο, την επιτυχία του 

εγχειρήµατος και την κατάταξη της εταιρίας στην κορυφή του κλάδου[Μελέτη Ταµείου 

Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας,2001]. 
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Οι επενδύσεις στην Ελλάδα είναι οι εξής: 

Πίνακας 16: Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο Ελληνικών Εταιριών της Global Finance 

Ελληνικό 

Χαρτοφυλάκιο 

Τοµέας Επενδύθηκαν Εισαγωγή 

Goodys Αλυσίδα fast food 1992 ASE 

Endysi Ενδύµατα 1992 ASE 

Chipita Παραγωγή snacks 1992 ASE 

Mark Aalen Οπτικά 1993 - 

Epiphania Εταιρικές 

εκτυπώσεις/εκδόσεις

1993 ASE 

Maxim Βαφή και τελείωµα 

υφασµάτων 

1994 ASE 

Mangos Ψηφιακή 

∆ιαδικασία εικόνας 

και ήχου 

1994 - 

Babyland Αλυσίδα παιχνιδιών 1995 ASE 

Eurodrip Άρδευση 1995 ASE2 

DIS Software 1995 ASE 

Panagia Κλινική 1996 ASE 

Germanos Συστήµατα 

ενέργειας, 

τηλεπικοινωνίας, 

τεχνολογίας 

1996 ASE 

Hadjioannou Παραγωγή λάστιχου 1998 ASE 

Dioakinisis Logistics 1998 ASE2 

Grigoris Snacks 1998 ASE 

Computer Logic Software 1998 ASE 

Eurodrip Inc Άρδευση (US 

Θυγατρική) 

1998 - 

Dodoni Παγωτά 1999 - 

Sea Farm Ionian Ιχθυοκαλλιέργειες 1999 ASE 
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Boutari Παραγωγή κρασιού 

και µπύρας 

1999 ASE3 

Profile Systems Εξειδικευµένες 

Software εφαρµογές 

1999 ASE2 

Information 

Dynamics 

Systems Integration 1999 ASE2 

Temenos Holdings Business Software 2000 SWX 

Zephyr 

Telecommunications 

Inc 

IP Τηλεπικοινωνίες 2000 - 

NetMed BV Pay-TV, Interactive 

–TV,Internet 

2000 - 

Yioula Glassworks 

SA 

Παραγωγή γυαλιού 2001 - 

Lanitis 

Developments Ltd 

Integrated Leisure 

Resort 

2002 CSE 

Πηγή: www. globalfinance.gr 

 

ASE: Athens Stock Excange 

SWX: Swiss Stock Excange 

CSE: Cyprus Stock Excange 

 

Οι Επενδύσεις στην Α. Ευρώπη είναι: 

 

Πίνακας 17: Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο της Global Finance στην Α. Ευρώπη 

Χαρτοφυλάκιο 

Α. Ευρώπης 

Συνέταιρος Τοµέας Επενδύθηκαν Χώρα 

Chipita Bulgaria Chipita Παραγωγή 

Snacks 

1996 Bulgaria 

Delrom ∆έλτα Παραγωγή/∆ιαν

Παγωτού 

1996 Romania 

Romcolor Πλαστικά Κρήτης Πλαστικά 1996 Romania 

Neoset Balcans Neoset Έπιπλα 1996 Romania 
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Axxon Romania Γερµανός Πωλήσεις/∆ιαν

καταναλωτ. 

αγαθών 

1996 Romania 

Balkan 

Restaurants 

Goodys Fast Food Αλυσίδα Fast 

Food 

1997 Bulgaria 

Stind Youla/Frigoglass Παραγωγή 

µπουκαλιών 

1997 Bulgaria 

Steelmet ΕΤΕΜ Παραγωγή 

αλουµινίου 

1998 Bulgaria 

Titan/Moara 

Loulis 

Κυλινδρόµυλoι 

Λούλη 

Αλεύρι και 

αρτοποιείο 

1998 Romania 

Chipita Poland Chipita Παραγωγή 

snacks 

1999 Poland 

Chipita Romania Chipita Παραγωγή 

snacks 

1999 Romania 

Sicomed Galenica Φαρµακευτικά 1999 Romania 

MobilRom France Telecom Τηλεπικοινωνίε

ς 

2001 Romania 

ASBISC 

Enterprises 

Limited 

- IT ∆ιανοµή 2002 Russia 

Πηγή: www. globalfinance.gr 

 

Αυτή την στιγµή διαχειρίζεται 6 κεφάλαια. 

 

IBG Management S.A. 
 
Η IBG Management A.E., είναι θυγατρική εταιρία της Επενδυτικής Τράπεζας 

Ελλάδος, η οποία αποτελεί τον µοναδικό µέτοχό της (100%) και η οποία αποτελεί τον 

επενδυτικό και χρηµατιστηριακό βραχίονα της MFG. 

∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της IBG Management A.E. είναι η κα Μαρία Σαρρή και 

∆ιευθυντής Επενδύσεων ο κος Σπύρος Παπαδάτος. Το ύψος των κεφαλαίων υπό 

διαχείριση είναι  €17.059.900. 

Το IBG Hellenic Fund II είναι το δεύτερο Κεφαλαίο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών 
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που διαχειρίζεται ο Όµιλος Marfin. To Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών 

Συµµετοχών IBG HELLENIC FUND II, συνολικού ύψους €17.059.900, αποτελεί 

επίσης την τρίτη κατά σειρά επένδυση του Ταµείου Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας και 

δηµιουργήθηκε βάσει του νόµου 2992/2002. 

Τα κεφάλαια του ΑΚΕΣ προήλθαν από το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας 

(ΤΑΝΕΟ) κατά 49,9%, θυγατρικές εταιρίες της Marfin Financial Group (MFG) 

καθώς και γνωστά ονόµατα επενδυτών από τον επιχειρηµατικό και ναυτιλιακό χώρο.  

Το νέο Επιχειρηµατικό Κεφάλαιο θα έχει στόχο την δηµιουργία ενός αποτελεσµατικά 

διαφοροποιηµένου χαρτοφυλακίου µε την πραγµατοποίηση επενδύσεων σε 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις που ανήκουν σε ευρύ φάσµα τοµέων οικονοµικής 

δραστηριότητας, µε έµφαση στην τεχνολογία και την καινοτοµία. Η εδραίωση των 

εταιριών αυτών στο χώρο τους, η ύπαρξη ικανοποιητικής και διατηρήσιµης µεσο-

µακροπρόθεσµα κερδοφορίας καθώς και η δυνατότητα εισόδου στο Χρηµατιστήριο 

θα αποτελούν κριτήρια για την επενδυτική απόφαση, µε γνώµονα πάντα την 

αποτελεσµατική διασπορά του κινδύνου και τη βελτιστοποίηση της σχέσης κινδύνου-

απόδοσης. Στοχεύει δηλαδή, στην άσκηση ευέλικτης επενδυτικής  πολιτικής µε 

γνώµονα την αποτελεσµατική διασπορά του κινδύνου υιοθετώντας µια στρατηγική η 

οποία θα περιορίζει τον κίνδυνο όχι όµως και την στοχευόµενη απόδοση. 

Το IBG HELLENIC FUND II επενδύει σε µικροµεσαίες καινοτόµες εταιρίες που 

δραστηριοποιούνται σε τοµείς της νέας οικονοµίας αλλά και σε εταιρίες που θα 

στηρίζουν την ανταγωνιστικότητά τους σε εφαρµογές τεχνολογιών που προέρχονται 

από τη νέα οικονοµία. Οι επενδύσεις πραγµατοποιούνται σε εταιρίες των οποίων η 

πραγµατική και καταστατική έδρα βρίσκεται στην Ελλάδα. 

Οι επενδύσεις πραγµατοποιούνται σε εταιρίες ανεξαρτήτου σταδίου λειτουργίας. Οι 

επενδύσεις θα πραγµατοποιούνται σε µετοχές ή εταιρικά µερίδια µέσω αύξησης 

µετοχικού κεφαλαίου. Οι τύπο χρηµατοδότησης είναι επενδύσεις που 

πραγµατοποιούνται σε µετατρέψιµες οµολογίες ή σε οµολογίες που παρέχουν 

δικαίωµα προς απόληψη, πέραν του τόκου, και ορισµένου ποσοστού επί των κερδών 

της προς επένδυση επιχείρησης ή προς λήψη οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης 

παροχής εξαρτώµενης από το ύψος της παραγωγής ή του εν γένει επιπέδου 

δραστηριότητας της επιχείρησης. Το εύρος των επενδύσεων είναι  µέχρι € 2,5 εκ. 

Το IBG HELLENIC FUND II έχει πραγµατοποιήσει επενδύσεις στις παρακάτω 

εταιρίες:  

(1) ΙΩΝΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ (Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας) 
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(2) ΑΙΓΑΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ (Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας)  

(3) MOBILE TECHNOLOGY Α.Ε. (Είδη-Λύσεις Πληροφορικής) 

. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται το Ενεργητικό, τα ίδια κεφάλαια και τα κέρδη 

προ φόρων της IBG Management S.A για το 2004 και 2005. 

 

Πίνακας 18: Ενεργητικό, Ίδια Κεφάλαια, Κέρδη προ φόρων για την IBG 

Management A.E 

 31/12/2004 31/12/2005 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 800.493,72 607.241,55 

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 655.002,15 506.019,88 

ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 33.807,02 67.017,73 

Πηγή: www. marfingroup.gr 

 

Capital Connect 
 
Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΑΚΕΣ) Capital Connect 

Venture Partners, είναι το πρώτο που συστήθηκε µε βάση το νόµο 2992/2002 και το 

πρώτο που χρηµατοδοτήθηκε από το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ). 

Τα κεφάλαιά του, τα οποία είναι 24εκ. ευρώ,  προήλθαν από το Ταµείο Ανάπτυξης 

Νέας Οικονοµίας (ΤΑΝΕΟ) κατά 49.9%, από ξένους θεσµικούς επενδυτές, όπως το 

συνταξιοδοτικό ταµείο της πορτογαλικής τράπεζας Espirito Santo και το Fund of 

Funds CMA Technology Venture Partners (εδρεύει στην Ελβετία), καθώς επίσης και 

από ιδιώτες επενδυτές από το χώρο της ναυτιλίας. 

 

Στρατηγική και Αρχές 

Στόχος του ΑΚΕΣ Capital Connect Venture Partners είναι να επενδύσει σε ελληνικές 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τοµείς της νέας 

οικονοµίας και σε εταιρίες που στηρίζουν την ανταγωνιστικότητά τους σε εφαρµογές 

νέων τεχνολογιών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Capital Connect επενδύει αποκλειστικά 

σε εταιρίες που έχουν καταστατική και πραγµατική έδρα στην Ελλάδα. 

Οι τύποι χρηµατοδότησης που παρέχει είναι επενδύσεις που πραγµατοποιούνται µε 

την απόκτηση µετοχών (κοινών ή προνοµιούχων, µετά ή άνευ ψήφου) ή εταιρικών 

µεριδίων ή µετατρέψιµων οµολογιών ή οµολογιών που παρέχουν δικαίωµα προς 
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απόληψη, πέραν του τόκου, και ορισµένου ποσοστού επί των κερδών του εκδότη ή 

προς λήψη οποιασδήποτε άλλης πρόσθετης παροχής εξαρτώµενης από το ύψος της 

παραγωγής ή του εν γένει επιπέδου δραστηριότητας του εκδότη, που εκδίδονται από 

επιχειρήσεις στις οποίες δύνανται να πραγµατοποιούνται επενδύσεις. 

Το προφίλ της επιχείρησης που θα αποτελέσει τον συνεταίρο τού ΑΚΕΣ Capital 

Connect Venture Partners είναι να δραστηριοποιείται στους κατ' εξοχήν της νέας 

οικονοµίας (πληροφορική –τηλεπικοινωνίες) τοµείς, αλλά και σε εταιρίες που θα 

στηρίζουν την ανταγωνιστικότητά τους σε εφαρµογές τεχνολογιών πού προέρχονται 

από τη νέα οικονοµία. Το συγκεκριµένο ΑΚΕΣ εξετάζει ήδη να επενδύσει άµεσα, είτε 

δανείζοντας είτε συµµετέχοντας στο κεφάλαιο 3-4 ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες 

δραστηριοποιούνται στην πληροφορική και στον τοµέα των εναλλακτικών µορφών 

ενέργειας.  

Τη διαχείριση του αµοιβαίου κεφαλαίου έχει αναλάβει η εταιρία Capital Connect 

Venture Partners, µε επικεφαλή τον κ. Μαθιό Ρήγα. Ο τρόπος χρηµατοδότησης 

αναφέρεται ως Mezzaning Finance, δηλαδή είναι κεφάλαια που αποτελούν ούτε 

δανειακά ούτε µετοχικά, αλλά κάτι ενδιάµεσο, ανάλογα µε τις ανάγκες της 

επιχείρησης στην οποία επενδύονται τα χρήµατα. 

Για να γίνει αποδεκτό ένα Business Plan από την Capital Connect Venture Partners 

πρέπει να περικλείει τις παρακάτω πληροφορίες: 

 

-Λεπτοµερή περίληψη 

-Μέγεθος και δοµή επένδυσης που απαιτείται 

-Ιστορικό της επιχείρησης 

-Στρατηγική Marketing της επιχείρησης 

-Τρέχουσες οικονοµικές καταστάσεις της επιχείρησης 

Το Αµοιβαίο Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (ΑΚΕΣ) Capital Connect 

Venture Partners, υλοποίησε τις πρώτες επενδύσεις του µέσω έκδοσης δύο 

οµολογιακών µετατρέψιµων δανείων, ύψους ενός εκατοµµυρίου το καθένα, στις 

εταιρίες Advice Α.Ε. ανάπτυξης λογισµικού και Micrel Ιατρικά Μηχανήµατα Α.Ε. Η 

Advice εταιρία ανάπτυξης, ολοκλήρωσης και παροχής επιχειρησιακών λύσεων, 

ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1993 στοχεύοντας στην παροχή ολοκληρωµένων και 

τεχνολογικά προηγµένων λύσεων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα. 

Η Micrel ιδρύθηκε το 1980 και δραστηριοποιείται στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας 

ιατρικών µηχανηµάτων. .Αξίζει να σηµειωθεί ότι την χρηµατοδότηση first round της 
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Micrel την είχε κάνει η Alpha Ventures. 

Το Capital Connect Venture Partners έχει επίσης επενδύσει ως τώρα και στις 

παρακάτω επιχειρήσεις: 

-Στην Types Herco SA που είναι εταιρία ανακύκλωσης λάστιχων. Η εταιρία αυτή 

µετατρέπει ακατάλληλα βιοµηχανικά αγαθά που προέρχονται κυρίως από άχρηστα 

οχήµατα, σε χρήσιµα υλικά που µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε διάφορες 

εφαρµογές. Τέτοιες είναι εφαρµογές όπως µονωτικά υλικά, ψάθες, υλικά για 

πατώµατα κτλ. 

-Στην Mavin SA, µια καινοτοµικά εταιρία που µετατρέπει τα υποπροϊόντα 

ζυθοποιείας σε ένα εξειδικευµένο αγρό νοικιασµένο. Είναι η πρώτη εταιρία που 

ανακάλυψε τις πολλαπλές και χρήσιµες εφαρµογές του προϊόντος του βρασµού που 

προέρχεται από την διαδικασία ζυθοποιίας. 

 

PARTHENON TRUST S.A. 
 
Η Parthenon Trust S.A. ιδρύθηκε το 1999 και είναι θυγατρική της Parthenon Group, η 

οποία είναι µια Consulting εταιρία που λειτουργεί από το 1991. Η σηµαντικότερη 

επένδυση που πραγµατοποίησε η εταιρία ήταν το 2005, ήταν η αγορά της ΑΤΛΑΣ 

ΑΒΕΕ (Λατοµείο Αδρανών Υλικών), στην Θεσσαλονίκη. Η επένδυση αυτή κόστισε 

12 εκ. ευρώ και η ρευστοποίησή της έγινε µετά από ένα χρόνο µε την πώλησή της 

στην La Farge. 

Επίσης το 2005, η Parthenon Trust S.A αγόρασε το 55% του Cyprus College, 

Ιδιωτικού Πανεπιστηµίου στην Κύπρο, του οποίου τα κέρδη προ φόρων για το 2005 

ήταν 53,5 εκ. ευρώ. 

Αυτή τη στιγµή η Parthenon Trust S.A έχει υπό την διαχείρισή της κεφάλαιο ύψους 

51,1 δις δολάρια.  

 

ULYSSES FINANCE S.A. 
 
Επιπρόσθετα στην αγορά δραστηριοποιείται η Ιθάκη ΕΚΕΣ, (Ulysses Finance, Ithaca 

Ventures) η οποία ιδρύθηκε το 1999, µε µετόχους θεσµικούς επενδυτές, δυναµικές 

εταιρίες και επιτυχηµένους επιχειρηµατίες από όλους τους τοµείς της οικονοµικής 

δραστηριότητας και αποτελεί το πρώτο ανεξάρτητο (non-captive) Ελληνικό κεφάλαιο 

επιχειρηµατικών συµµετοχών. Οι κύριοι µέτοχοί της είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 
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Α.Ε. (14,24%) και η ΕΛ.ΓΕ.ΚΑ. Α.Ε. (9,5%). 

 

Στρατηγική και Αρχές 

Απευθύνεται σε υγιείς δυναµικές και αναπτυσσόµενες εταιρίες που εµφανίζουν 

υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, η διοίκηση των οποίων χαρακτηρίζονται από 

έµπνευση, σύγχρονες µεθόδους διοίκησης και επιχειρηµατικότητα Παρέχοντας 

επιχειρηµατικά κεφάλαια, η Ιθάκη ΕΚΕΣ : 

• Συµµετέχει απευθείας στο µετοχικό κεφάλαιο των εταιριών, αποσκοπώντας 

στη σηµαντική αύξηση της αξίας τους µετά από ορισµένο χρονικό διάστηµα. 

• Αποβλέπει σε απόκτηση µειοψηφικής συµµετοχής, χωρίς να εµπλέκεται κατά 

κανόνα στην καθηµερινή διοίκηση των εταιριών που συµµετέχει. 

• Αποκτά µεσο-µακροπρόθεσµες συµµετοχές µε χρονικό ορίζοντα από 3 έως 7 

χρόνια συµβάλει ουσιαστικά στη δηµιουργία συνεργιών και νέων 

επιχειρηµατικών ευκαιριών για τις εταιρίες στις οποίες συµµετέχει. 

• Μοιράζεται τον ίδιο επενδυτικό κίνδυνο µε τους επιχειρηµατίες και δεν 

στηρίζεται σε εγγυήσεις και εξασφαλίσεις. 

• Προσβλέπει σε υψηλές αποδόσεις από επίτευξη υπεραξιών λόγω της αύξησης 

της κεφαλαιοποίησης των χρηµατοδοτούµενων εταιριών. 

Η Ιθάκη ΕΚΕΣ παρέχει ενεργή και διαρκή υποστήριξη στις εταιρίες που συµµετέχει. 

Τις περισσότερες φορές ένα ή και περισσότερα στελέχη της συµµετέχουν στο 

∆ιοικητικό Συµβούλιο των εταιριών του χαρτοφυλακίου της. 

Σηµαντικό κριτήριο συµµετοχής αποτελεί επίσης η δυνατότητα εξόδου της Ιθάκη 

ΕΚΕΣ και ρευστοποίησης της συµµετοχής της σε εύλογο χρονικό διάστηµα, είτε 

µέσω του χρηµατιστηρίου, είτε µέσω ιδιωτικής συναλλαγής.  

Έχει πραγµατοποιήσει επενδύσεις αξίας 300 εκ. ευρώ εκάστη, στην εταιρία εµπορίας 

παιδικών ρούχων Λητώ και σε µια εταιρία πληροφορικής. 

 

Notos Associates S.A. 

 

Η Notos Consultants S.A., ιδιωτικών συµφερόντων (limited company),διαχειρίζεται 

κεφάλαια ύψους 30.500.000€ και ιδρύθηκε το 2000,µε σκοπό να παρέχει 

συµβουλευτικές υπηρεσίες στα διάφορα funds επιχειρηµατικού κεφαλαίου που 

επενδύουν στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη. Αυτή την περίοδο έχει υπό την 
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επίβλεψη της την "Eikon Partners", η οποία είναι διαχειρίστρια εταιρία του Eikon 

Capital. Επικεντρώνεται σε αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις που χρειάζονται µία 

σηµαντική υποστήριξη στη διοίκηση τους, προκειµένου να πραγµατοποιήσουν τους 

επιθυµητούς επιχειρηµατικούς τους στόχους. [EVCA, Yearbook 2002] 

 

Παγκρήτια Συµµετοχών ΑΕ∆ΑΚΕΣ 

 

Πρέπει τέλος να σηµειώσουµε ότι στις 16 Φεβρουαρίου 2005, ιδρύθηκε η Παγκρήτια 

Συµµετοχών ΑΕ.∆ΑΚΕΣ (Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων 

Επιχειρηµατικών Συµµετοχών), από την Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα, το 

Πανεπιστήµιο Κρήτης, τα Επιµελητήρια Κρήτης και το Κ.Ε.Κ.-Τεχνικές Σχολές 

Επιµελητηρίου Ηρακλείου. 

Με την υπογραφή της σύµβασης σύστασης και διαχείρισης, ολοκληρώθηκαν οι 

διαδικασίες ίδρυσης Κεφαλαίου Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture Capital 

Fund), µε την ονοµασία ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, συνολικού 

ύψους  €6.000.000,00. 

Στο ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ συµµετέχουν η Παγκρήτια 

Συνεταιριστική Τράπεζα µε €3.000.100 και το Ταµείο Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας 

µε  €2.999.900. 

Το Παγκρήτιο Αµοιβαίο Ανάπτυξης είναι το πρώτο περιφερειακό Αµοιβαίο 

Κεφάλαιο Επιχειρηµατικών Συµµετοχών (Venture Capital Fund) που ιδρύεται στην 

Ελλάδα. Έχει ως στόχο τη χρηµατοδότηση επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, 

καινοτόµων προϊόντων, εναλλακτικών µορφών τουρισµού & αξιοποίησης τοπικών 

πόρων. Η προσπάθεια αυτή έχει Παγκρήτιο χαρακτήρα και αποσκοπεί στην 

οικονοµική και επιχειρηµατική ανάπτυξη του νησιού, µε τη δηµιουργία 

επιχειρηµατικών ευκαιριών και νέων θέσεων εργασίας.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος της ιδιωτικής χρηµατοδότησης νέων ιδεών γύρω από 

τη νέα οικονοµία έφερε µια κοσµογονία ριζικών αλλαγών στα παγκόσµια οικονοµικά 

δρώµενα, µε µεγάλες θετικές αλλά και αρνητικές συνέπειες. 

Το ΕΚΥΚ έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, µέσω παροχής του οποίου προωθείται η νέα 

επιχειρηµατικότητα που στηρίζεται στη γνώση, στην έρευνα και στην καινοτοµία. Για 

τις επιχειρήσεις που δέχονται χρηµατοδότηση από ΕΚΕΣ ,υπάρχουν σηµαντικά 

πλεονεκτήµατα, αφού τους δίνεται η δυνατότητα να κάνουν την εµφάνισή τους στην 

αγορά και να πραγµατοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις ανάπτυξης και 

εκσυγχρονισµού, χωρίς να αυξήσουν το χρηµατοδοτικό κίνδυνο, καταφεύγοντας στον 

υπερβολικό δανεισµό. Η συµµετοχή του θεσµικού επενδυτή στο µετοχικό κεφάλαιο 

µιας νέας επιχείρησης της προσδίδει αναµφισβήτητο κύρος, ιδίως στην περίπτωση 

που αυτή ετοιµάζεται να εισαχθεί στο χρηµατιστήριο, αφού η παρουσία της ΕΚΕΣ, 

συντελεί στην βελτίωση των στοιχείων του Ισολογισµού και τη συστηµατική αύξηση 

της κερδοφορίας και της αξίας της επιχείρησης. 

Οφείλουµε να αναφέρουµε την προτίµηση των ελληνικών ΕΚΕΣ σε ώριµες 

εταιρίες µε σταθερά οικονοµικά στοιχεία, είτε σε εταιρίες που εµφανίζουν προοπτικές 

εισόδου στο χρηµατιστήριο χωρίς να θέλουν να πάρουν µεγαλύτερα ρίσκα. 

Όσον αφορά τα στάδια που επενδύουν οι ελληνικές εταιρίες επιχειρηµατικών 

συµµετοχών κατά τον κ. Χατζησάρρο (Alpha Ventures) "προτιµούν να επενδύουν 

στη φάση που υπάρχει ήδη ένα προϊόν και χρειάζεται να βγει στην παραγωγή, και όχι 

στη φάση σχεδιασµού και ανάπτυξης του". Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη τη γενικότερη 

επικρατούσα αρνητική συγκυρία και την πιο συντηρητική αυτή νοοτροπία των 

ελληνικών ΕΚΕΣ, το ελληνικό Venture Capital έχει αναδειχθεί σε «ατµοµηχανή» της 

επέκτασης ελληνικών εταιριών στα Βαλκάνια ή στην Α. Ευρώπη, όπως οι "Μύλοι 

Αγίου Γεωργίου" και η "Neoset". «Κατά τον ίδιο: " ...λόγω έλλειψης βάθους της 

χρηµατιστηριακής αγοράς σε νέες επιχειρηµατικές προσπάθειες, στρεφόµαστε σε 

επιχειρήσεις που βρίσκονται σε στάδια expansion ή restructuring, οι οποίες έχουν ήδη 

ένα καλό όνοµα και εδραιωµένα προϊόντα στην αγορά, καλό management και απλώς 

χρειάζονται µία ένεση equity για περαιτέρω εξάπλωση ή εξυγίανση". 

Τα Βαλκάνια αποτελούν υψίστης σηµασίας περιοχή για το µέλλον του ελληνικού 

επιχειρηµατικού κεφαλαίου. Αντιπροσωπεύουν την ευκαιρία εξάπλωσης σε 

καινούργιες αγορές και επιχειρηµατικούς ορίζοντες. Ο κ. Αλυσανδράτος (Vectis 
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Capital) αναφέρει: "Πρέπει να στραφούµε σε περιοχές όπως τα Βαλκάνια, την Α. 

Ευρώπη και την Αίγυπτο για να εξασφαλίσουµε νέες αγορές. ∆εν έχουµε την 

πολυτέλεια του χρόνου και του χρήµατος να περιµένουµε, πρέπει να 

εκµεταλλευτούµε τους παραδοσιακούς δεσµούς µας µε τις περιοχές αυτές και να 

διεισδύσουµε στις αγορές τους τώρα που είναι ακόµη σχετικά αδιάβατες και 

ανέπαφες". 

Επίσης, παρά τα διάφορα κωλύµατα που δηµιουργεί το νοµικό πλαίσιο, οι 

τροποποιήσεις των εκάστοτε νόµων περί της λειτουργίας του θεσµού, αποτελούν 

ελπίδα θετικών εξελίξεων.  

Φυσικά σε σύγκριση µε άλλες χώρες, στην Ελλάδα ο θεσµός του Venture Capital δεν 

έχει αναπτυχθεί τόσο, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οποιοσδήποτε θεσµός κρίνεται 

µε βάση τις επικρατούσες  συνθήκες, οικονοµικές, κοινωνικοπολιτικές και 

κοινωνιολογικές που επικρατούν στην κάθε χώρα την δεδοµένη χρονική περίοδο. Με 

αυτή την προϋπόθεση λοιπόν, το κεφάλαιο επιχειρηµατικών συµµετοχών έχει 

γνωρίσει σηµαντική άνθιση στην Ελλάδα και αποτέλεσε ένα ουσιαστικό µοχλό 

χρηµατοδότησης γρήγορα αναπτυσσόµενων επιχειρήσεων και οι προοπτικές 

περαιτέρω ανάπτυξης του, είναι εξαιρετικά θετικές. 
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