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Black Lion inwestuje
w Wyspę Skarbów
Działem opiekuje się:

kfk.org.pl

Assets Management Black Lion
zainwestował w spółkę Wyspa
Skarbów, która stworzyła mobilną
platformę, mającą zastosowanie
do m.in. usług m-commerce, gier
miejskich i rozliczeń bezstykowych.
Jest to potwierdzenie
zainteresowania Funduszu
projektami łączącymi możliwości
geolokalizacji oraz ewolucję
e-commerce w m-commerce.
Obecnie Wyspa Skarbów to serwis umożliwiający korzystanie
z mobilnych kuponów i programów lojalnościowych opartych na
geolokalizacji w smartfonach. Usługi Wyspy Skarbów dostępne będą
dla użytkowników indywidulanych na telefonach z systemem operacyjnym iOS i Android oraz WAP. Uzupełnieniem jest dostęp online
poprzez stronę wyspaskarbow.pl
Szukaliśmy zespołu, który w ramach wspomnianych wyżej użyteczności chce budować nowy model biznesowy, ale także może pochwalić się
udaną próbą rynkową oraz dobrej jakości infrastrukturą przygotowaną
do oferowania usług o wysokiej jakości i stabilności – Podkreśla Piotr
Dębek z Black Lion.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, Działanie 3.2 „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka” realizowanego
na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.02.00-00-001/08-00
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Poszukiwania spółki o tych cechach trwały właściwie od początku działania Funduszu. Faktyczne rozmowy o inwestycji rozpoczęły
się w pierwszym kwartale tego roku.
Black Lion przy tej inwestycji szczególną uwagę zwracał też na
doświadczenie zespołu w zakresie sprzedaży. Istotne było, aby jego
trzon stanowiły osoby z doświadczeniem handlowym, które potrafią
zrozumieć oczekiwania partnerów biznesowych.
W związku z tym, że inwestycja dotyczy spółki oferującej usługi,
które obecnie są znane niewielkiej liczbie odbiorców, trudno prognozować okres w jakim fundusz zrealizuje exit – mówi Piotr Dębek. Uważa jednak, że Wyspa Skarbów daje faktyczną szansę na podniesienie
efektywności realnego biznesu w postaci oferty dla retailu zgodnie
z trendem m-commerce, który wykracza poza zakupy grupowe, więc
perspektywa inwestycyjna najprawdopodobniej będzie krótsza niż
zazwyczaj podają fundusze VC i może zamknąć się w 3-4 latach.
Fundusz objął w Wyspie Skarbów 50% udziałów za ok. 750 tysięcy euro i wskazał swojego przedstawiciela na członka zarządu spółki.
Ma on wspierać głównych pomysłodawców w pracach nad dopracowywaniem modelu biznesowego oraz kontrolingiem pod kątem założeń biznesowych inwestycji.
Większość prac technologicznych i infrastrukturalnych jest już
zakończona. Zdobyte przez spółkę środki zostaną wykorzystane na
budowanie zespołu sprzedażowego, pozyskanie bazy użytkowników
i wypromowanie Wyspy jako elementu zakupowej codzienności
konsumentów.

Finanse i inwestycje - Black Lion inwestuje w Wyspę Skarbów

Assets Management Black Lion jest
finansowany przez Krajowy Fundusz
Kapitałowy (50 mln zł) i NFI BLACK
LION SA (50 mln zł). Kapitalizacja
funduszu wynosi 100 mln złotych.
blacklion.com.pl

WyspaSkarbow.pl to innowacyjny
serwis internetowy dostępny także
jako system WAP oraz aplikacja
mobilna. Serwis pozwala korzystać
z różnego rodzaju promocji
i zniżek obejmujących usługi
oraz produkty wielu sieci
handlowych, klubów oraz
innych firm na terenie Polski.
wyspa.skarbow.com
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