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Jesteśmy współtwórcami potencjału ludzkiego
(FABA) to pierwszy symbol venture capital, który pozytywnie wpływa na nasze życie na Ziemi.

Łączymy tradycyjną gospodarkę venture capital firm, którą przekształcamy w jeden z najbardziej rewolucyjnych
rynków świata - blockchain.

(FABA) to symbol kapitału wysokiego ryzyka, który kojarzy profesjonalnie sprawdzone przedsiębiorstwa z prawem do
czerpania zysków ze sprzedaży spółek należących do FABA CAPITAL LTD.
Na podstawie inwestycji finansowych FABA CAPITAL LTD i zaangażowania czasowego menedżerów, wyceny
zainwestowanych spółek rosną. W odpowiednim horyzoncie czasowym udziały komercyjne przedsiębiorstw są
następnie sprzedawane i w związku z tym przedsiębiorstwo generuje zysk.
FABA CAPITAL LTD została założona przez grupę doświadczonych ludzi z różnych segmentów przemysłu, których celem
jest wspieranie rozwoju projektów i zespołów ludzi o globalnej ambicji wywierania pozytywnego wpływu na świat.

Wspólna wizja pomogła zdefiniować segmenty docelowe i mega-trendy, które pozytywnie zmieniają dzisiejszy świat i
przyczyniają się do rozwoju naszego środowiska:

food-tech, bio-tech, med-tech, sztuczna inteligencja, edukacja i inne dziedziny

Cykl inwestycyjny jest ustalony na 8 lat. W tym czasie firmy są kupowane i sprzedawane z ciągłym zyskiem od
inwestorów FABA. Posiadacze (FABA) mogą kupować tokeny do przyszłych projektów i powtarzających się cykli
inwestycyjnych w ramach długoterminowego reinwestowania nowych firm.

Celem FABA CAPITAL LTD jest stać się największą spółką venture capital wspierającą rewolucyjne projekty mające
pozytywny wpływ na nasze środowisko.



Robert Flocius

Posiada wieloletnie doświadczenie we wszystkich aspektach inwestycji kapitałowych i venture capital.
Były udziałowiec i współzałożyciel UB Networks Inc. - amerykańskiej firmy teleinformatycznej, pierwszego
globalnego partnera Cisco Systems Inc., został później sprzedany Newbridge za około ćwierć miliarda dolarów, który
został wchłonięty przez giganta Alcatela.
Był głównym doradcą ds. przejęć w Madge Networks, najszybciej rozwijającej się firmie w Wielkiej Brytanii w 1998
roku, pod jego kierownictwem, przejmując izraelską firmę Lannet, tworząc aktywa o wartości 1,2 mld dolarów.
Założyciel International Health Products Inc., gdzie we współpracy z Toni AG (wówczas największą firmą mleczarską
w Szwajcarii o obrotach ponad miliarda) założył produkcję jogurtów aloesowych i napojów mlecznych, a następnie
wykupił Toni AG.
Był również współzałożycielem spółek Castelum Partners i Boston Capital Service, które uczestniczyły w
restrukturyzacji, a następnie sprzedaży 130-letniego angielskiego banku Seymour Pierce.
Pan Flocius posiada bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, kapitału własnego, IPO, finansowania
strukturyzowanego oraz doradztwa w zakresie fuzji i przejęć i oceny ryzyka.
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Prezentacja prezesa zarządu
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FABA chce wesprzeć 110 i więcej projektów razem z posiadaczami tokenów (FABA) w pierwszej rundzie
inwestycji, mając na uwadze bazę 11-17 udanych projektów i więcej, które będą wielokrotnie oceniać
pierwotną inwestycję 10-30 razy. Ogólna średnia jest taka, że 60% obecnego portfela inwestycji
obciążonych ryzykiem jest generowane przez ROI mniej niż 11, pozostałe spółki poza potencjałem Unicorny
generują średni ROI w przedziale od 1 do 5. Dzięki profesjonalnemu badaniu due diligence oraz
mechanizmowi inwestowania w transze projektów, które zostały zainwestowane, znacząco eliminujemy
ryzyko i zwiększamy potencjał do osiągnięcia ROL powyżej standardu. Planowane duże inwestycje w
projekty Seed będą realizowane w ciągu pierwszych 2 lat, a inwestycje private equity w ciągu pierwszych 4
lat, co pozwoli na osiągnięcie wystarczającego horyzontu czasowego dla wzrostu wartości spółki
portfelowej i gotowości do przejęcia w ciągu 5 do 8 lat.

Mechanizm tokenowy FABA 
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Mechanizm tokenowy FABA  
FABA CAPITAL LTD jest firmą typu evergreen VC.

Po udanym przejęciu którejkolwiek ze spółek z portfela FABA, 30% kwoty wygenerowanej na pierwotnej inwestycji
jest przeznaczone na reinwestycję, a 70% tej kwoty zostanie podzielone pomiędzy inwestorów zgodnie z ilością
posiadanych tokenów.

Podział nagród zostanie przeprowadzony zgodnie z poniższym wzorem::
Przychody z tytułu nabycia - Inwestycja początkowa = Zysk
Zysk * 0,7 = Kwota podlegająca proporcjonalnemu podziałowi pomiędzy inwestorów
Zysk * 0,3 = Kwota podlegająca reinwestycji w portfel FABA
Inwestycja początkowa + Kwota podlegająca reinwestycji w portfel FABA = Całkowita kwota podlegająca innym
reinwestycjom

Jeżeli przychody z tytułu nabycia są mniejszy niż inwestycja początkowa, FABA wykorzysta tę kwotę wyłącznie do
reinwestycji.

Poprzez stałe reinwestowanie ustalonej kwoty każdego udanego przejęcia zapewnimy wzrost kapitału inwestycyjnego
i wartości udziałów w nowo zainwestowanych spółkach, a tym samym wzrost wartości symbolicznej (FABA).



7

FABA  token
koncepcja



FABA token koncepcja
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Wartość tokena (FABA): $ 1
Rodzaj tokena: Security, Prawo do zysku z tytułu sprzedaży

zainwestowanych spółek
Całkowita liczba tokenów: 10B (FABA) tokenów
Liczba tokenów oferowanych do sprzedaży: 4,5B (FABA) tokenów
Inwestycja w 1. cykl inwestycyjny: $ 61M
Min. kwota inwestycji początkowej: $ 1 000
Liczba projektów: 110 i więcej
Realistyczny zwrot z inwestycji (ROI): 3x (bez jednorożca*)
Potencjalny zwrot z inwestycji (ROI): 11x (łącznie z jednorożcem*)
Sprzedaż 110 uruchomień: $ 0.172 - 0.672B
Horyzont inwestycyjny 1. cykl: 8 lat
Gdzie szukamy startupów: Europa, USA, India
FABA CAPITAL LTD adres: Londyn, Wielka Brytania

* Firma, która osiąga ocenę $ 1B i więcej.



Inwestycje typu napływ spraw
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Wierzymy, że jakość transakcji biznesowych jest absolutnie niezbędna do zbudowania udanego portfela i
maksymalizacji możliwości inwestowania jednorożca. Z naszego doświadczenia wynika, że tylko 1% z tysięcy
otrzymanych projektów inwestycyjnych jest zatwierdzanych do dalszej oceny inwestycji. Dlatego też
stworzyliśmy strategię realizacji najbardziej atrakcyjnych inwestycji typu venture capital.

Najbardziej obiecującym źródłem możliwości wykrywania jest nasza rozległa sieć kontaktów i partnerstw, którą
zespół FABA CAPITAL stworzył w ostatnich latach dzięki aktywnemu uczestnictwu w dziedzinie venture capital.
Aby zapewnić wysoką jakość transakcji, współpracujemy z niezależnymi technologicznymi harcerzami,
ekspertami i doświadczonymi mentorami, którzy mają znaczący wpływ na środowisko startupów w Europie,
Stanach Zjednoczonych i Indiach.

Nasz zespół jest gotowy do aktywnego wsparcia i udziału w najważniejszych konferencjach start-upowych i
technologicznych w Europie i Indiach.

Europejskie uniwersytety są kolejnym ważnym źródłem obiecujących innowacji o globalnym potencjale.
Aktywnie nawiązujemy kontakty i współpracujemy z najbardziej prestiżowymi europejskimi uniwersytetami,
aby uzyskać dostęp do wysoce innowacyjnych firm typu spin-off i innowacji, które na ogół pozostają ukryte w
wydziałach transferu technologii i tym samym umykają uwadze venture capital.
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Proces wyboru odpowiedniego projektu do finansowania rozpoczyna się od analizy podstawowego formularza
wymaganego przez wnioskodawcę inwestycji na stronie: fabacapital.com.

Czy projekt jest zgodny ze strategią inwestycyjną FABA zakotwiczoną w memorandum inwestycyjnym i
odpowiada: segmentowi działalności, rynkowi, globalnej ekspansji, wielkości wymaganej transzy inwestycyjnej.
Jeśli projekt spełnia podstawowe parametry, jest on zapraszany na prezentację boiska windy w celu wykonania
przedstawienia. Prezentacja jest oceniana przez agentów FABA (osoby, które mają udokumentowane
doświadczenie w budowaniu i sprzedaży własnej firmy, lub które pracują na wyższych stanowiskach
kierowniczych w organizacji korporacyjnej od co najmniej 5 lat), zadają pytania, udzielają informacji zwrotnych
na temat projektu. Pod koniec prezentacji kierownicy głosują nad przebiegiem projektu do następnej tury
prezentacji.

Biznesplan i kluczowe osoby w projekcie są oceniane, ponieważ produkt/usługa może w realizacji biznesplanu
w przypadku konieczności zmienić, zawsze ma wpływ CEO i jego zespół w ogólnym osiągnięciu pomyślnego
wyniku firmy. Następnym krokiem jest publikacja udanego skoku windy w aplikacji mobilnej, w której
posiadacze tokenów (FABA) przekazują komentarze nowym firmom z pozycji potencjalnych konsumentów.
Komisja oceniająca jest wcześniej zebrana od mentorów zainteresowanych konkretnym projektem.

Ocena potężnego projektu

http://www.fabacapital.com/
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Ocena potężnego projektu
Czas prezentacji jest również ustawiony na 1-1,5 godziny z dodatkowymi pytaniami od opiekunów. Wnioskodawca otrzyma

przedmiot prezentacji z wyprzedzeniem pocztą elektroniczną:

opis produktu/usługi - aktualny stan

to, czego potrzebuje produkt/usługa rozwiązuje opis klienta + wartość dodana

wyposażenie podstawowe i bieżące, kluczowe role i ich zastępowalność

uzasadnienie biznesowe

mieszanka marketingowa

konkurencja i przewaga konkurencyjna rozwiązania

pozycja rynkowa, planowana ekspansja + analiza SWOT

Plan trzyletni - opracowanie oferty kosztów operacyjnych i CAPEX dla inwestora

oferta dla inwestora - wysokość oferowanego udziału komercyjnego

wymagana kwota inwestycji i jej rozpad

udana strategia
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Ocena potężnego projektu 
Jeśli mentorzy podejmą pozytywną decyzję, zgłosi się jeden lub więcej menedżerów FABA, którzy są
zainteresowani pomocą w projekcie na podstawie ich doświadczenia i umiejętności. Projekt natomiast wybiera
menedżera, z którym chce w ten sposób współpracować. Menedżer motywowany jest nagrodą finansową za
przydzielenie czasu na wsparcie i nabywa opcję na mniejszościowy udział w biznesie za zaangażowanie we
współpracę do czasu realizacji strategii wyjścia. Wydajność dopuszczalna dla kierownika to 2-3 projekty. W
fazie negocjowania warunków wejścia FABA pomaga uzupełnić biznesplan, który jest dołączony do
przypomnienia o przeniesieniu udziału spółki. Inwestycja jest podzielona na 3 transze zgodnie ze zgodnością z
KPIS na podstawie biznes planu.

FABA i menedżer nabywają akcje przedsiębiorstwa i prawa do opcji na dostarczoną inwestycję. W fazie
zalążkowej inwestycja FABA nabywa łącznie maksymalnie 30% udziałów w spółce, z czego menedżer nabywa
opcję na 5%. Dla firm z obrotem i potwierdzeniem koncepcji, wysokość udziału handlowego ustalana jest
indywidualnie na podstawie wyceny firmy. Wycena spółki jest ustalana na podstawie aktywów spółki 3 x
Ebitda, kapitału ludzkiego, udziału w rynku, segmentu i jego otoczenia wyceny, potencjału i jest następnie
obniżana o ryzyko. FABA zawsze uzgadnia strategię wyjścia z wspieranego projektu. Następnie projekt jest
dzielony w aplikacji, która opisuje podstawowe działania firmy, raporty (rotacja, koszty, liczba pracowników,
plany wdrożeniowe), kierownik i czat do komunikacji.



Aplikacja FABA
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Posiadacze tokenów (FABA) będą mogli śledzić projekty w aplikacji internetowej.

Użytkownicy będą mogli:

Monitorowanie zainwestowanych projektów i ich statusu

Przekazywanie uwag i projektów z pozycji potencjalnych konsumentów

Uzyskaj dostęp do regularnych raportów i wiadomości firmowych



Prawo do zysku
Sukcesy firm będą publikowane z wyprzedzeniem w informacjach prasowych zamieszczanych na stronie
internetowej. Komunikat prasowy będzie zawierał nazwę firmy i warunki, na jakich została ona sprzedana.
Wynagrodzenie zostanie podzielone pomiędzy partnerów zgodnie z procentem tokenów własnościowych
(FABA).
Nagroda zostanie wypłacona w krypto-walucie ETH.
Planujemy stale wspierać wartość symboliczną (FABA) poprzez globalne nagłośnienie w mediach
poszczególnych projektów, w które zainwestuje FABA CAPITAL LTD.
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Nagroda
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Co oferujemy posiadaczom tokenów FABA?

Stopa zwrotu z inwestycji 3 razy (bez jednorożca) w
cyklu 8-letnim

Stopa zwrotu z inwestycji 11 razy (w tym
jednorożca) w cyklu 8-letnim

Prawo do zysku
z tytułu sprzedaży zainwestowanych spółek
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Średnia stopa zwrotu z inwestycji

Inwestycje w 110 i więcej startupach, z czego 11-17 i więcej najlepszych stanowi 10-
30x w stosunku do pierwotnej inwestycji, 1 na 100 projektów osiąga wycenę 1B i
więcej (jednorożec)

Tworzymy portfolio projektów w celu zdywersyfikowania zwrotu z inwestycji

Przykład: FABA CAPITAL inwestuje 61 mln USD z szacowanym zwrotem w wysokości
0,672B łącznie z jednorożcem, 0,172B bez jednorożca.
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Wsparcie dla firm o globalnym potencjale

72 x ziarno (pomysł) - 180 000 USD, dla firm nasiennych inwestujemy w stworzenie dowodu
słuszności koncepcji (prototypu funkcjonalnego).

33 x kapitał podwyższonego ryzyka (obrót) - 700 000 USD, w przypadku venture capital (spółka z
rotacją) inwestujemy w strategię stabilizacji i ekspansji

5 x private equity - 5 000 000 USD, inwestycje w spółki o minimalnym ryzyku i wysokim potencjale
wzrostu

Alokacja portfela inwestycyjnego FABA  
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Portfel inwestycyjny FABA 



Inwestuj w firmy
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Gdzie szukamy naszych startupów?

Europa

Republika Czeska jest jednym z 
najbardziej rozwiniętych 
technologicznie krajów w UE. Tu 
narodziły się udane projekty AVG 
i AVAST.

USA

Kalifornijska Dolina Krzemowa jest 
od dziesięcioleci uważana za jedno 
z najbardziej innowacyjnych miejsc 
na świecie. W pobliżu San Francisco 
js znajdują się siedziby gigantów 
Internetu i świata komputerów, 
takich jak Facebook, Google czy 
Apple.

Indie

Indie, liczące 1,3 miliarda 
mieszkańców, są największą 
demokracją na świecie. Jego PKB 
jest czwartym co do wielkości na 
świecie po Stanach 
Zjednoczonych, Chinach i Japonii. 
Indie mają duży rynek i 
dynamiczny rozwój.



Jak szybko jednorożce rosną w Indiach?

Poniższy wykres pokazuje, ile czasu 
potrzeba, aby indyjskie firmy technologiczne 
osiągnęły znak miliarda dolarów i uzyskały 
status jednorożca.

Ranking prowadzi start firmy Hike, która 
oferuje aplikację komunikacyjną o wartości 
ponad 1 miliarda dolarów, która w ciągu 
niespełna czterech lat zwiększyła swoją 
wartość.
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Synergia
Wartość dodana



Jak działa kapitał podwyższonego ryzyka

Invia.cz (Czechy) Rok 2008 wejście do polskiego inwestora MCI w wysokości 73 mln
CZK za udział komercyjny w wysokości 50,1 %. W 2011 i 2012 roku MCI zwiększa swój
udział komercyjny o około 80 %.

W 2016 roku czeska stolica Rockaway kupuje Invię za 2,05 mld CZK.

MCI zarobiło 1,51 mld CZK na swoim udziale w biznesie. Pierwsza inwestycja
wróciła 11 razy, potem 3,5 razy.
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Jak działa kapitał podwyższonego ryzyka
Firma Uber została założona w 2009 roku. W tym samym roku firma otrzymała
dofinansowanie do nasion w wysokości 200.000 dolarów.

W 2010 r. Uber otrzymał inwestycję w wysokości 1,25 mln USD, a w 2011 r.
kolejne 44,5 mln USD.

W czerwcu 2014 roku Uber ogłosił 1,2 miliarda dolarów i szacunkowo 18,2
miliarda dolarów. Kolejna inwestycja to 1,5 miliarda dolarów w lecie.

Na początku 2018 roku Softbank kupił 2,9% akcji Ubera od założyciela Ubera
Travisa Kalanicka za cenę 1,4 mld dolarów.
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Podstawą udanego startupu jest unikalny zespół
ludzi

Produkt / obsługa klienta / wpływ na firmę

Polityka gospodarcza i rynkowa, jak produkt może
odnieść sukces

Potencjał wzrostu/ wycena

Horyzont sukcesu 3-8 lat

Globalne ambicje

Jak produkujemy 
startupy?
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Co jest kluczem do udanej inwestycji?

Wartość dodatkowa

Kontrola uruchamiania przez zespół FABA 
Sieć akceleratorów od innych partnerów    

zewnętrznych.
Tworzenie odpowiedniego środowiska dla 

rozwoju 
Wspierany przez ekspertów i menedżerów 

FABA 
Współinwestowanie, korzystanie z platform 

kickstarteru

Do zatwierdzenia inwestycji niezbędne jest 

Plan biznesowy dotyczący jakości
Wyjątkowy zespół
Należyta staranność
Właściwy rynek
Wysokiej jakości produkt, który spełnia 
potrzeby
Refleksyjna strategia inwestycyjna
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Kontakt

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

Adres

hello@fabacapital.com

fabacapital.com

Web & Email

“ Projekty, które tworzą lepszy świat. ”


