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(FABA) je první venture capital token s pozi`vním přínosem pro náš život na Zemi.
Spojujeme tradiční venture capital ekonomiku společnosb, kterou transformujeme na jedno z nejvíce revolučního trhu
světa - blockchain.

(FABA) je venture capital token, který sdružuje profesionálně prověřené společnos` s právem na zisk z prodeje
společnosb vlastněných společnosb FABA CAPITAL LTD.

Na základě finančních inves`c společnos` FABA CAPITAL LTD a časové angažovanos` manažerů se zvyšují valuace
investovaných společnosb. S potřebným časovým horizontem se následně obchodní podíly společnosb prodávají a bm
společnost vytváří profitabilní zisk.

Společnost FABA CAPITAL LTD byla založena skupinou zkušených lidí z různých oborových segmentů, jejichž zájmem je
podporovat růst projektů a týmy lidí s celosvětovou ambicí pozi`vně ovlivnit svět.
Společná vize pomohla definovat cílové segmenty a megatrendy, které dnes pozi`vně mění svět a přispívají našemu
okolí:

Food-tech, Bio-tech, Umělá inteligence, Med-tech, Vzdělání a další oblas` s vysokým inovačním potenciálem
Inves`ční cyklus je stanoven na 8 let. V tomto časovém období se nakupují a prodávají společnos` s průběžným
odměňováním FABA investorů. Držitelé (FABA) tokenů mohou dlouhodobě nakupovat tokeny pro další projekty a
opakující se inves`ční cykly v rámci reinvestování nových společnosb.
Cílem FABA CAPITAL LTD je stát se největší venture kapitálovou společnosb, která podporuje revoluční projekty s
pozi`vním dopadem na naše okolí.

3

Jsme spolustvořitelé lidského potenciálu



Robert Flocius

Má dlouholeté zkušenos` ve všech aspektech equity inves`c a venture kapitálu. 
Bývalý akcionář a spoluzakladatel společnos` UB Networks Inc. - americká společnost v oblas` datových komunikací,
která byla prvním světovým partnerem Cisco Systems Inc., později prodána společnos` Newbridge za cca čtvrt
miliardy dolarů, kterou dále pohl`l gigant Alcatel.
Zastával funkci hlavního poradce (zároveň akcionáře) pro akvizice ve společnos` Madge Networks, nejrychleji
rostoucí ́ britská́ společnost v roce 1998, která pod jeho vedením akvírovala Izraelskou společnost Lannet a vytvořila
bm majetek v hodnotě 1,2 MLD USD.
Zakladatel společnos` Interna`onal health products Inc. kde ve spolupráci s Toni AG (svého času největší mlékárenský
podnik ve Švýcarsku s obratem přes jednu miliardu CHF) založil výrobu aloe vera jogurtu a mléčných nápojů,
společnost později Toni AG koupila.
Dále spoluzakládal společnos` Castelum Partners a Boston Capital Service, které se podíleli na restrukturalizaci a
pozdějším prodeji 130 let staré anglické banky Seymour Pierce.
Pan Flocius má rozsáhlé zkušenos` M & A, Equity, IPO, strukturované finance a poradenství a vyhodnocování rizik při
fúzích i akvizicích.
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Představení CEO
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Faba chce společně s držiteli (FABA) tokenů v prvním kole investování podpořit 110 projektů a více s výhledem na počet
11-17 úspěšných projektů a více, které zhodnotí původní investici 10-30 násobně. Světovým průměrem je, že 60%
běžného venture investičního portfolia generuje ROI nižší, než 1, zbývající firmy, vedle potenciálních unicornů generují
průměrné ROI v rozmezí 1 až 5. Díky profesionální due diligence a mechanismu investování v tranších vázaných na
předem odsouhlasené, klíčové milníky v investovaném projektu, významně eliminujeme riziko a zvyšujeme potenciál
dosažení nadstandartní ROI. Veškeré plánované investice do Seed projektů budou uskutečněny v prvních 2 letech a
private ekvity investice v prvních 4 letech, tímto dosáhneme dostatečného časového horizontu pro růst hodnoty firem v
portfoliu a jejich přípravu k akvizicím v 5 až 8 roce.

FABA token mechanizmus
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FABA token mechanismus
FABA CAPITAL LTD je evergreen VC společnost.
Po úspěšné akvizici kterékoli ze společnosb ve FABA porwoliu je 30 % z částky, která byla úspěšně vygenerována nad
počáteční inves`ci určeno k reinves`cím a 70 % z této částky bude rozděleno mezi investory dle množství držených
tokenů.

Distribuce odměn bude probíhat dle následujícího vzorce:

Příjem z akvizice – Počáteční inves:ce = Zisk
Zisk * 0,7 = Suma k rozdělení na bázi pro rata mezi investory
Zisk * 0,3 = Suma určena k reinves:cím do FABA porIolia
Počáteční inves:ce + Suma určena k reinves:cím do FABA porIolia = Celková suma určená k dalším reinves:cím

Pokud je příjem z akvizice nižší než počáteční inves`ce, použije FABA celou částku pouze pro reinves`ce.

Neustálým reinvestováním stanovené sumy z každé úspěšné akvizice zajisbme navýšení inves`čního kapitálu a hodnoty
podílů v nově zainvestovaných firmách a bm i růst hodnoty (FABA) tokenu.
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FABA token 
koncept



FABA token koncept
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Hodnota (FABA) tokenu: $ 1
Typ tokenu: Security, právo na podíl na zisku společnos`
Celkový počet tokenů: 10MLD (FABA) tokenů
Počet nabízených tokenů k prodeji : 4,5MLD (FABA) tokenů
Investování v 1. inves`čním cyklu: $ 61M
Počet projektů: 110 a více
Realis`cká návratnost inves`ce (ROI): 3x (bez jednorožce*)
Potenciální návratnost inves`ce (ROI): 11x (vč. jednorožce*)
Prodej 110 startupů: $ 0.172 - 0.672B
Inves`ční horizont 1. cyklu: 8 let
Kde hledáme startupy: Evropa, USA, Indie
FABA CAPITAL LTD domicil: Londýn, Velká Británie

* Společnost dosahující valuace $ 1B a více.



Investiční Dealflow
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Věříme že kvalitní dealflow je naprosto stěžejní pro sestavení úspěšného porwolia a maximalizaci šance na
zainvestování unicornu. Z naší zkušenos` pouze 1% z `síce obdržených inves`čních projektů je schváleno pro
hlubší inves`ční evaluaci. Proto jsme vytvořili strategii pro oslovení těch nejatrak`vnějších potenciálních
venture kapitálových inves`c.

Nejperspek`vnějším zdrojem příležitosb pro screening je naše široká síť kontaktů a partnerství, které si tým
FABA CAPITAL vytvořil za poslední roky svoji ak`vní angažovanosb v oblas` venture kapitálu. Na zajištění
kvalitního dealflow spolupracujeme s nezávislými technologickými skauty, experty a zkušenými mentory s
významným vlivem na start-upové prostředí v Evropě, USA a Indii.

Náš tým je připraven ak`vně podporovat a účastnit se na nejvýznamnějších start-upových a technologických
konferencích po celé Evropě a Indii.

Evropské university jsou pro nás dalším významným zdrojem slibných inovací s globálním potenciálem. Ak`vně
navazujeme kontakty a spolupracujeme s nejpres`žnějšími evropskými universitami, abychom získali přístup k
vysoce inova`vním spin-off společnostem a inovacím, které zpravidla zůstávají skryty v odděleních pro
technologické transfery a unikají tak pozornos` venture kapitálových investorů.
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Procesní postup při výběru vhodného projektu k financování začíná u analýzy základního formuláře, který
poptá žadatel o inves`ci na stránkách: fabacapital.com

Pokud projekt zapadá do FABA inves`ční strategie ukotvené v inves`čním memorandum a splňuje: segment
podnikání, market, globální expanzi, velikost požadované inves`ční tranže. Splňuje-li projekt základní
parametry je pozván na elevator pitch prezentaci k představení. Prezentaci hodnob FABA manažeři (lidé, kteří
mají prokazatelnou zkušenost s vybudováním a prodejem vlastní společnos`, nebo nejméně 5 let působí v top
managementu korporátní organizace), kladou otázky, dávají zpětnou vazbu směrem k projektu. Manažeři
hlasují na závěr prezentace o postupu projektu do dalšího kola prezentace.

Hodnob se podnikatelský záměr i klíčoví lidé v projektu, protože produkt/službu lze při realizaci
podnikatelského záměru v případě potřeb pozměnit, vždy má na celkové dosažení úspěšného výsledku
společnos` vliv CEO a jeho tým. Dalším krokem je zveřejnění úspěšného elevator pitch v mobilní aplikaci, kde
držitelé (FABA) tokenů předávají startupům zpětnou vazbu z pozice potencionálních spotřebitelů. Hodnobcí
board je předem sestaven z mentorů, kteří se oborově zajímají o konkrétní projekt.

Hodnocení potenciálního startupu
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Doba prezentace je stanovena i s doplňujícími otázkami mentorů na 1-1.5 hodiny. Žadatel předem obdrží
emailem předmět prezentace:

popis produktu/služby - aktuální stav

jakou potřebu na trhu produkt/služba řeší, popis zákazníka + přidaná hodnota

základní a aktuální tým, klíčové role a jejich nahraditelnost

obchodní model

marke`ngová strategie

konkurence a konkurenční výhody řešení

pozice na trhu, plánovaná expanze + SWOT analýza

plán na 3 roky - vývoj opera`vních nákladů a CAPEX

nabídka Investorovi - výše nabízeného obchodního podílu

požadovaná výše inves`ce a její rozpad

exitová strategie

Hodnocení potenciálního startupu
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Hodnocení potenciálního startupu
Rozhodnou-li mentoři kladně, přihlásí se jeden či více FABA manažeři, kteří mají zájem projektu pomoci na
základě svých zkušenosb a schopnosb. Projekt si na druhé straně vybírá manažera se kterým chce takto
spolupracovat. Manažer je mo`vován finanční odměnou za časovou alokaci k podpoře a získává opci k
minoritnímu obchodnímu podílu za commitment spolupráce do doby exitové strategie. Povolená kapacita pro
jednoho manažera je 2-3 projekty. Ve fázi domlouvání podmínek o vstupu pomáhá FABA s dokončením
podnikatelského plánu, který je přílohou smlouvy o převodu podílu společnos`. Inves`ce je rozdělena na 3
tranže dle plnění KPIs na základě podnikatelského plánu.

FABA a manažer získávají obchodní podíl a opční právo za poskytnutou inves`ci. V seed fázi inves`c získává
FABA celkem max. 30 % podíl společnos` z toho manažer 5 % opční právo. U společnosb, které mají obraty a
proof of concept se výše obchodního podílu stanovuje individuálně na základě valuace společnos`. Valuace
společnos` se stanovujeme dle majetku společnos`, 3 x Ebitda, lidského kapitálu, market share, segmentu a
jeho valuačního prostředí, potenciálu a následně krábme rizikem. FABA si vždy domlouvá s podpořeným
projektem exitovou strategii. Projekt se pak následně sdílí do aplikace, kde je popsána základní činnost
podniku, repor`ng (obraty, náklady, počet zaměstnanců, realizační plány), manažer a chat pro komunikaci.



Podíl na zisku
Exity společností budou předem publikovány v tiskových zprávách zveřejněné na webových stránkách. Tisková
zpráva bude obsahovat název společnosti a podmínky za kterých se společnost prodávala. Odměna bude
společníkům rozdělována dle procentuálního poměru vlastněných (FABA) tokenů.
Odměna bude vyplácená v kryptoměně ETH.
Hodnotu (FABA) tokenu plánujeme kontinuálně podporovat globální medializací jednotlivých projektů do
kterých bude společnost FABA CAPITAL LTD investovat.
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Odměna
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Co nabízíme držitelům FABA tokenů?

Návratnost investice 3x (bez jednorožce) během 8 
letého cyklu

Návratnost investice 11x (vč. jednorožce) během 8 
letého cyklu

Právo na zisk
z prodeje zainvestovaných společnosb



Průměrná návratnost investice

Inves`ce do  110 startupů a více ze kterých 11-17 a více nejlepších 
reprezentují 10-30x návratnost původní inves`ce, 1 ze 100 projektů 
dosahuje valuaci $ 1B a více (jednorožec)

Vytváříme porwolio projektů s cílem diverzifikovat inves`ční návratnost

Příklad: FABA CAPITAL investuje $ 61M s přepokládanou návratnosb  
$0.672B včetně jednorožce, $ 0.172B bez jednorožce
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Podpora společnosb s globálním potenciálem

72 x seed (idea) – $ 180 000
U seed společnosb investujeme do vytváření proof of conceptu (fungujícího prototypu)

33 x venture capital (obrat) –$ 700 000
U venture capital (společnost s obchodním obratem) investujeme do stabilizace a strategie pro
expanzi

5 x private equity – $ 5 000 000
Inves`ce do společnosb s minimálním rizikem a velkým potenciálem růstu

FABA investiční alokace portfolia 



17

FABA investiční portfolio 

$12 960 000

$23 100 000

$25 000 000
72 X SEED

33 X VENTURE CAPITAL

5 X PRIVATE EQUITY



Investování do firem
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Kde hledáme naše startupy?

Evropa

Česká Republika patří mezi 
nejvíce technologicky rozvinuté 
země v EU. Byly zde zrozeny 
úspěšné projekty jako AVG a
AVAST.

USA

California Silicon Valley je po 
dese`leb považováno za jedno z 
nejinova`vnějších míst na světě. V 
blízkos` San Franciska jsou centrály 
internetových gigantů a 
počítačového světa jako Facebook, 
Google nebo Apple.

India

S 1,3 miliardy obyvatel, Indie je 
největší demokracií na světě. HDP 
je čtvrtý největší na světě po 
Spojených státech, Číně a 
Japonsku. Indie představuje 
obrovský tržní a dynamický vývoj.



Jak rychle vznikají jednorožci v Indii?

Následující graf ukazuje dobu, jak dlouho
trvá indickým technologickým firmám,
aby se dostaly na hodnotu jedné miliardy
dolarů a získaly tak status jednorožce

Žebříček vede startup Hike, který nabízí
messaging aplikaci a na hodnotu
přesahující miliardu dolarů se vyhoupl za
necelé čtyři roky
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Synergie

Přidaná hodnota



Jak funguje venture capital

Invia.cz (ČR) Rok 2008 vstup Polského investora MCI částka 73M CZK za
obchodní podíl 50.1 % . V roce 2011 a 2012 navyšuje MCI svůj obchodní
podíl cca na 80 %.

Rok 2016 kupuje Invii česká Rockaway Capital za 2.05 MLD CZK.

MCI za svůj obchodní podíl utržila 1.51 MLD CZK. První investice se
vrátila jedenáctkrát, později 3.5 násobně.

.
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Jak funguje venture capital

Společnost Uber byla založena v roce 2009. Ve stejném roce společnost 
obdržela počáteční inves`ci (seed funding) ve výši $ 200 000.
V roce 2010 Uber získal inves`ci $ 1.25M v roce 2011 dalších $ 44.5M.

V červnu 2014 společnost Uber oznámila obdržení finančních prostředků 
ve výši 1.2 miliardy dolarů a odhadovaná hodnota dosáhla 18.2 miliardy 
dolarů. Další inves`ce činila v létě 1.5 miliardy dolarů.

Na začátku roku 2018 So�bank nakupuje od zakladatele společnos` Uber 
Travis Kalanick 2.9 % akcií společnos` Uber za cenu 1.4 miliardy dolarů.
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Základem úspěšného startupu je jedinečný 
tým lidí
Produkt / řešení potřeby zákazníka/ vliv na 
společnost
Ekonomika a politika trhu, jak může být 
produkt úspěšný
Růstový potenciál / Valuace
Horizont exitu 3-8 let
Globální ambice

Jak vybíráme startupy?
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Co je klíčové pro úspěšnou investici?

Přidaná hodnota

Kontrola startupů FABA týmem
Síť akcelerátorů a dalších externích 
partnerů
Vytvoření vhodného prostředí pro rozvoj 
Podpora FABA experty a manažeři
Co-investování, využib plaworem 
kickstarter

Pro schválení investice je potřeba 

Kvalitní business plán
Jedinečný tým
Due dilligance
Správně zvolený trh
Kvalitní produkt řešící potřebu
Promyšlená  investiční strategie
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Kontakt

FABA CAPITAL LTD
Nwms Center 31 Southampton Row, 
Office 4.19, 4th Floor, London, 
England, WC1B 5HJ

Adresa

hello@fabacapital.com

fabacapital.com

Web & Email

“ Projekty, které dělají svět lepším. ”


