
 

Innovation Nest Fund II 

Kraj: Regionalnie 

Numer projektu: 50014 

Sektor działalności: Fundusze kapitałowe 

 
Rodzaj ogłoszenia: 

 
PRYWATNE 

Kategoria środowiskowa: FI 

Data docelowa: 25 kwietnia 2019 

Status: Przyjęty przegląd końcowy, oczekiwana 

aprobata Zarządu Data przedstawienia PSD:  

Opis projektu 

Inwestycja kapitałowa w Innovation Nest Fund II SCSp („Fundusz”). Projekt będzie stanowił część 

Bankowego Instrumentu Wspierania Innowacji na wczesnym etapie rozwoju, instrumentu o wartości 

100 mln EUR, za pośrednictwem którego EBOR selektywnie inwestuje w komercyjnie zorientowane 

fundusze kapitału podwyższonego ryzyka na wczesnym etapie rozwoju. 

Cele projektu 

Fundusz będzie dokonywał inwestycji kapitałowych, quasi-kapitałowych i powiązanych kapitałowo, 

głównie w spółki informatyczne B2B działające w chmurze na wczesnym etapie rozwoju w Europie 

Środkowej i Południowo-Wschodniej, mając na celu osiągnięcie długoterminowej aprecjacji 

kapitałowej. 

Wpływ na Transformację 

Projekt przyczyni się do realizacji ogólnych celów przejściowych Instrumentu Wspierania Innowacji na 

wczesnym etapie, w szczególności w celu zwiększenia odporności rynków finansowych poprzez 

rozszerzenie lokalnej klasy aktywów kapitału podwyższonego ryzyka oraz zwiększenie 

konkurencyjności innowacyjnych MŚP. 

Informacje o kliencie 

INNOVATION NEST II SCSP 
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Fundusz jest zarządzany przez Innovation Nest II GP S.a r.l. 

Podsumowanie finansowe EBOR 

EUR 8,000,000.00 

 

Zobowiązanie kapitałowe w wysokości do 8 milionów euro. 

Całkowity koszt projektu 

EUR 50,000,000.00 

 

Docelowa wielkość funduszu wynosi 50 milionów euro. 

Podsumowanie środowiskowe i społeczne 

Skategoryzowane FI (ESP 2014). Fundusz będzie zobowiązany do przestrzegania Wymagań 

Wydajnościowych EBOR 2, 4 i 9, przyjęcia i wdrożenia procedur EBOR w zakresie Zarządzania 

Ryzykiem Środowiskowym i Społecznym dla Aktywnych Funduszy Kapitałowych oraz składania 

Bankowi rocznych raportów środowiskowych i społecznych. 

Współpraca Techniczna (TC) 

Brak. 

Dane kontaktowe spółki 

Chris Kobylecki, COO 

chris@innovationnest.com  

+48 502 403 637  

https://www.innovationnest.co/ 

Ludwinowska 7/8, Kraków 

Możliwości biznesowe 

W celu uzyskania informacji na temat możliwości biznesowych lub zamówień, należy skontaktować 
się z firmą klienta. 

Zapytania ogólne 

Zapytania projektowe EBOR niezwiązane z zamówieniami publicznymi: 

Tel: +44 20 7338 7168; Fax: +44 20 7338 7380 
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Email: projectenquiries@ebrd.com 

Polityka Informacji Publicznej (PIP) 

PIP określa, w jaki sposób EBOR ujawnia informacje i konsultuje się z zainteresowanymi stronami w 

celu promowania lepszej świadomości i zrozumienia jego strategii, polityki i działań. 

Tekst PIP 

Mechanizm Składania Skarg dotyczących Projektu (PCM) 

EBOR ustanowił mechanizm Składania Skarg dotyczących Projektu (PCM) w celu zapewnienia 

możliwości niezależnego rozpatrywania skarg jednej lub więcej osób fizycznych lub organizacji 

dotyczących projektów finansowanych przez Bank, które rzekomo spowodowały lub mogą 

spowodować szkodę. 

Regulamin dotyczący PCM | Wersja rosyjska 

Wszelkie skargi w ramach PCM muszą zostać złożone nie później niż 12 miesięcy po ostatnim 

podziale środków EBOR. W przypadku wątpliwości co do terminu, w którym należy złożyć skargę, 

można skontaktować się z urzędnikiem PCM (pod adresem pcm@ebrd.com) lub z odpowiednim 

biurem rezydenta EBRD w celu uzyskania pomocy. 
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