
Treść ogłoszenia dotyczące naboru na Zarządzającego alternatywnymi spółkami 

inwestycyjnymi w zakresie finansowania projektów B+R+I. 

JSW S.A. zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Podmiotu Zarządzającego w ramach projektu 

finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym 

Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.3 Prace B+R finansowane z udziałem funduszy 

kapitałowych, poddziałanie 1.3.2 Publiczno-prywatne wsparcie prowadzenia prac badawczo-

rozwojowych z udziałem funduszy kapitałowych – BRIdge VC. 

Nabór prowadzony jest przez PFR Ventures, zarządzającego na zlecenie PFR TFI portfelem 

inwestycyjnym PFR NCBR CVC. 

Więcej informacji na temat projektu dostępne jest na stronach: https://pfrventures.pl/pl/  

Podstawowe informacje na temat Funduszu: 

Deklarowana kapitalizacja funduszu: 60 mln PLN 

Okres inwestycyjny: do 31.12.2023 

Okres dezinwestycyjny: 5 lat, z możliwością wydłużenia, jednak nie dłużej niż do 30.06.2029 

Minimalne wymagania stawiane Oferentowi i Zespołowi: 

 aplikujący zespół zarządzający (lub jeden z jego kluczowych inwestorów lub partnerów) 

posiada doświadczenie w zarządzaniu Funduszami Kapitałowymi operującymi na etapie seed, 

early stage, seria "A" lub "B", w których wkład inwestorów prywatnych przekraczał 5 mln EUR, 

w szczególności w inwestycjach ww. typu w projekty obejmujące zaawansowane technologie 

i nakierowanych na osiągnięcie sukcesu komercyjnego, 

 każdy z Członków Kluczowego Personelu ma weryfikowalną historię dokonanych inwestycji 

kapitałowych. 

 Co najmniej jedna osoba będąca Kluczowym Personelem posiada minimum 2 lata 

doświadczenia w funduszach VC/PE/CVC lub doświadczenia transakcyjnego (ww. okresy 

sumują się), 

 Co najmniej dwóch Członków Kluczowego Personelu jest dedykowanych na minimum 80% 

zawodowego czasu pracy do Funduszu Kapitałowego, 

Minimalne parametry jakie muszą zostać przedstawione w ofercie: 

 Wysokość opłaty za zarządzanie 

 Poziom minimalnej stopy zwrotu „Hurdle Rate” 

 Wynagrodzenie dodatkowe „Carried Interest” 

 Wskazanie co najmniej dwóch członków Kluczowego Personelu wraz z opisem ich 

doświadczenia, którzy spełniają wymagania stawiane Członkom Kluczowego Personelu 

przedstawione powyżej (Minimalne wymagania stawiane Oferentowi i Zespołowi) 

 Proponowana forma prawna Funduszu i Podmiotu Zarządzającego oraz informacja w jakim 

czasie możliwe jest utworzenie i uruchomienie działalności Podmiotu Zarządzającego  

i Funduszu 

https://pfrventures.pl/pl/


Sposób oceny oferty: 

Otrzymane oferty zostaną ocenione przez pryzmat Kryteriów oceny ofert, a Oferenci których oferty 

zostaną ocenione najwyżej mogą zostać zaproszeniu na prezentację swojej oferty. 

Kryteria oceny ofert: 

Oferty zostaną ocenione przez pryzmat następujących kryteriów: 

 Doświadczenia w funduszach VC/PE/CVC lub doświadczenie transakcyjne Zespołu – waga 50% 

 Doświadczenie Zespołu w branży, w której działa JSW S.A. - waga 20% 

 Ekonomika Oferty (Wysokość opłaty za zarządzanie, Poziom minimalnej stopy zwrotu „Hurdle 

Rate”, Poziom wynagrodzenia dodatkowego „Carried Interest” – waga 30% 

Oferty należy przesłać w formie: elektronicznej na adres swas@jsw.pl i maszoltysek@jsw.pl  oraz 

podpisanej do Biura Strategii i Rozwoju JSW S.A. w terminie do 6.03.2019r. 
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