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 MCI.BioVentures rozpoczął działalność w 2007 r.
 Jest to fundusz venture capital inwestujący w najbardziej atrakcyjne
spółki działające w obszarze ochrony zdrowia, medtech i
biotechnologii, będące na etapie start-up lub wczesnego etapu
rozwoju.
 Wielkość inwestycji wynosi do 1 mln EUR, jakkolwiek w wybranych
przypadkach możliwa jest inwestycja do 5 mln EUR.
 Przeciętny okres inwestycji trwa od 3 do 7 lat.
 Wzrost wartości portfela realizowany jest poprzez dostarczanie
niezbędnych dla rozwoju projektu środków finansowych oraz
wsparcie biznesowe i branżowe.
 Obecnie w portfelu funduszu znajduje się siedem spółek, a wartość
aktywów pod zarządzaniem wynosi ponad 30 mln PLN.
 Kompetencje sektorowe zespołu, doświadczenia w zakresie wejść
start-up, rozpoznawalna marka jako wiodącego funduszu
biotech/med/pharma oraz dostępne doświadczenie grupy MCI
stanowią o pozycji lidera Funduszu na rynku polskim.

PORTFOLIO MCI.BIOVENTURES

Spółka

Działalność

Data inwestycji

Bieżące wydarzenia

Biotechnologia,
diagnostyka genetyczna

23.01.2008

IPO na NewConnect (30 maja br.)

Prywatna, całodobowa
opieka medyczna

22.09.2008

weryfikacja modelu biznesowego,
planowany roll-out

Sieć prywatnych
centrów medycznych

10.12.2008

zwiększenie zaangażowania kapitałowego

E-commerce,
największa apteka
internetowa

(24.10.2005)
15.09.2010

akwizycja podmiotu z pierwszej dzięsiątki
aptek internetowych, planowane
dokapitalizowanie

Ubezpieczenia
zdrowotne

20.07.2010

podpisanie umowy z T.U. Europa,
wprowadzenie produktów na rynek

Innowacyjne
suplementy diety,
preparaty zdrowotne
dla kobiet

28.10.2010

ponowne wprowadzenie produktu na rynek

Kompleksowa opieka
dla osób starszych

25.07.2011

inwestycja Funduszu w Spółkę
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 Kompetentni i doświadczeni zarządzający (kilkanaście lat
doświadczenia w prywatnej ochronie zdrowia w Polsce na
stanowiskach managerskich).
 Model biznesowy spółki skoncentrowany na kompleksowym
rozwiązywaniu indywidualnych potrzeb klientów.
 Rynek z potencjałem wzrostu wynikającym ze zmian
demograficznych.
 Wzrastająca siła nabywcza grupy docelowej - osób w wieku 65+.
 Zmiany w publicznej ochronie zdrowia.

Powyższa prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu prawa.

Powyższa prezentacja została przygotowana w oparciu
o najlepszą wiedzę MCI Management SA oraz
MCI.BioVentures i w dniu publikacji zawierała dane aktualne.
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