Az Európai Befektetési Alap és az OXO Csoport közös kockázatitőke alapot indít keletközép-európai startupok támogatására
A régió egyik vezető kockázatitőke-piaci szereplője, az OXO Csoport az InnovFin Business
Angels program keretében megállapodást írt alá az Európai Befektetési Alappal (European
Investment Fund továbbiakban: EIF) egy közép-kelet európai startupokra specializálódott
technológiai alap felállításáról.
Az 50 millió eurós méretre tervezett OXO CEE Angel Fund (Alap) indulása 2017 őszén
várható, amely átlagosan 3 millió eurós tőkejuttatást kínál innovatív, korai fázisú technológiai
vállalkozások számára. Az OXO CEE Angel Fundot a Horizont 2020 program által támogatott
„InnovFin – Uniós Finanszírozás Innovátoroknak” kezdeményezés, az EU Kutatási és
Innovációs Programja és az Európai Stratégiai Beruházási Alap segíti.
Az OXO csoport 2014-es indulása óta eddig már 40 céget vont be akcelerátor programjába és
20 céget juttatott befektetéshez. Kezelése alá tartozik a magyar angyal-befektetői piac több
kulcsszereplőjét tömörítő Power Angels angyalbefektetői társaság. 2016-ban a Power Angels 8
korai fázisú technológiai cégbe fektetett be, és idén további 8-12, átlagosan 150 ezer eurós
összegű befektetési tranzakciót tervez zárni.
Az OXO csoport és az EIF együttműködése Kelet-Közép Európa erősödő helyét jelzi a globális
startup térképen. “A régióban szerzett tapasztalataink és az EIF ambiciózus, új európai
vállalkozások támogatása iránti elkötelezettsége egy olyan partnerséget hozott létre, amely
világszínvonalú innovációt teremthet és a vállalkozók egy új generációját segítheti a sikerhez”
– mondta Oszkó Péter, az OXO csoport alapítója.
A megállapodással kapcsolatban Pier Luigi Gilibert, az EIF vezérigazgatója elmondta:
“Megtiszteltetés számunkra, hogy az InnovFin Business Angels program új fejezetét nyithatjuk
meg az OXO csoporttal partnerségben, amely Közép-Európa egyik fő kockázatitőke
befektetőjeként és startup akcelerátoraként tevékenykedik. Ez az együttműködés egyértelműen
hozzájárul az európai kockázati tőke és startup ökoszisztéma megerősítéséhez, és mi büszkén
támogatjuk ezt az kezdeményezést.”
Az OXO CEE Angel Fund alapkezelője az OXO Asset Management sarl, befektetési
tanácsadója pedig a budapesti székhelyű OXO Ventures Zrt. Emellett, az OXO csoport
akcelerátor tagja, az OXO Labs aktívan közreműködik majd az Alap portfóliójának
kialakításában és kezelésében. Az új Alap további sajátossága, hogy kiterjedt partnerséget
alakított ki a régió angyalbefektetőivel, akikkel közös befektetéseket is tervez. Ezenfelül, az
EIF mellett tapasztalt üzleti angyalok és közép-kelet-európai intézményi magánbefektetők
alkotják az Alap befektetői körét. Az Alap mindezeken keresztül unikális lehetőséget kínál

potenciális portfolió cégeinek, azzal, hogy azok a tőkeforráson túl stratégiai előnyre tehetnek
szert az angyalbefektetők üzleti tapasztalataiból és kiterjedt kapcsolatrendszeréből is.
Az OXO Csoport kiemelkedő startup-befektetései közé tartozik az AeroGlass, amely a
közelmúltban felkerült a TOP 100 Most Distruptive Companies listájára, és a következő körös
finanszírozását a luxemburgi Howzat Partners biztosította. A portfólióba tartozik a
Commsignia, amely önvezető autók fejlesztésében a legnagyobb globális gyártókkal dolgozik,
valamint a cseh Credo Ventures portfóliójában is szerepel. Az ígéretes startupok közé tartozik
az okos design eszközök fejlesztésével foglalkozó és sikeres közösségi finanszírozási kampányt
is maga mögött tudó, valamint az amerikai piacon aktívan értékesítő Liber8Tech, amely
jelenleg zárja következő körös kockázatitőke-befektetési körét. A humán erőforrás
menedzsment területén piacvezető megoldásokat kínáló Indivizo, illetve az AdTech és Big Data
területén sikeresen működő SpringTab is része az OXO Csoport rendkívül ígéretes befektetési
portfoliójának.
Az OXO Csoport
Az OXO csoport startup akcelerációt, seed, angyal- és kockázatitőke-finanszírozást is nyújt a
kelet-közép-európai régióban. A csoport alapítója és ügyvezető partnere Oszkó Péter. Az új
régiós kockázatitőke-üzletág partnerei: Szilágyi Timea, Fabricius Ferke János és Halász Iván.
A csoport projektenként maximum 150 ezer eurós seed finanszírozást, valamint 200 ezer
eurótól legfeljebb 5 millió euróig terjedő Series A körös kockázatitőke-finanszírozást kínál
korai fázisú technológiai vállalatoknak B2B és B2C szoftver/hardver fejlesztésekben.
Az Európai Befektetési Alap
Az Európai Befektetési Alap (European Investment Fund) az Európai Beruházási Bank csoport
tagja. Fő feladata, hogy segítse forráshoz jutni az európai mikro-, kis- és középvállalkozásokat.
Az EIF olyan kockázati, növekedési tőkét, garanciákat és mikrofinanszírozási eszközöket
tervez és fejleszt, amelyek kifejezetten ezt a piaci szegmenst célozzák. Az EIF ebben a
szerepében előmozdítja az EU célkitűzéseit, támogatva az innovációt, a kutatást és fejlesztést,
a vállalkozói vénát, a növekedést és a foglalkoztatást. További információ az EIF munkájáról
itt olvasható.
Az európai beruházási terv
Az európai beruházási terv, más néven Juncker-terv, az Európai Bizottság egyik kiemelt
prioritása. Középpontjában a beruházások ösztönzése és az azon keresztül megvalósuló
munkahelyteremtés és növekedés áll. Mindezt az új és meglévő pénzügyi források hatékonyabb
felhasználásával, a beruházások akadályainak felszámolásával, az átláthatóság biztosításával és
a beruházásokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtással kívánja megvalósítani.
A Juncker-terv központi pillére az Európai Stratégiai Beruházási Alap (ESBA). Az Alap
garanciát vállal induló veszteségekre, amely lehetővé teszi az Európai Beruházási Bank
számára, hogy több, gyakran kockázatosabb projektbe fektessen be. Az ESBA máris jelentős
eredményeket tud felmutatni, a keretében történő finanszírozásra eddig jóváhagyott tervek és
megállapodások várhatóan több mint 209 milliárd euró értékű beruházást indítanak el, és
mintegy 427 ezer kkv-t támogatnak mind a 28 tagállamban.

Az InnovFin kkv-garanciakeret
Az InnovFin kkv-garanciakeret a Horizont 2020 program által támogatott „InnovFin – uniós
finanszírozás innovátoroknak” kezdeményezés része, az uniós pénzügyi eszközök és tanácsadói
szolgáltatások új generációja. A Horizont 2020 az EU kutatási és fejlesztési programja,
amelynek célja, hogy az innovatív vállalkozások könnyebben jussanak finanszírozáshoz.
Az InnovFin kkv-garanciakeret több, elsősorban korai szakaszban lévő részvénytermékből áll.
A termékek célja, hogy javítsák a kockázati finanszírozáshoz való hozzáférést a korai fázisú
kutatás és innováció vezérelt kkv-k és a közepesen feltőkésített vállalkozások számára. Mindez
többnyire olyan korai fázisú kockázatitőke-alapok támogatásával történik, amelyek
túlnyomórészt határokon átnyúlva, egyedi vállalkozásokba fektetnek be. A tagállamokban vagy
a Horizont 2020 partnerségben részt vevő országokban található kkv-k és közepesen
feltőkésített vállalkozások az InnovFin végső kedvezményezettjei.
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