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IQ Partners: 8 nowych projektów za 5 mln złotych

Tempo inwestycji rośnie

Maciej Hazubski, prezes IQ Partners S.A., na początku 2013 roku zapowiadał wzrost
tempa inwestycji. W kwietniu do portfela funduszu trafiło 8 nowych projektów
technologicznych z obszarów takich, jak finanse, serwisy B2B oraz B2C, media i
marketing oraz edukacja. Tempo inwestycji rośnie, bo spółka już zapowiada kolejne
procesy inwestycyjne i inicjatywy branżowe z tym związane. Ten rok planuje
zamknąć ilością 100 projektów w portfelu.
Fundusz IQ Partners S.A. zainwestował około 5 mln zł w 8 nowych projektów na wczesnym
etapie rozwoju, poszerzając swój portfel inwestycyjny z 65 do 73 spółek. Nowe projekty
finansowane będą za pośrednictwem wehikułów inwestycyjnych Ventures Hub Sp. z o.o.
oraz InQbe Sp. z o.o. Umowy inwestycyjne weszły w życie w kwietniu 2013 roku.
W portfelu inkubatora Ventures Hub znalazło się 6 nowych projektów. Spółka Prowly.com
realizować będzie projekt internetowej platformy zarządzania działaniami PR w firmach. W
ramach spółki GetLaunch jej założyciele stworzą narzędzie wspomagające projektowanie
aplikacji mobilnych. Zumobile zbuduje platformę afiliacyjną skierowaną do
reklamodawców mobilnych. Projekt InGIS polegać będzie na stworzeniu serwisu
skierowanego do uczestników rynku obrotu nieruchomościami. Langzee będzie systemem
mobilnym wspierającym naukę języków obcych. Projekt e-learningowy związany
z egzaminami na prawo jazdy zrealizuje spółka L-Profit. Łączna wartość inwestycji
realizowanych poprzez Ventures Hub wyniosła ok. 4 mln złotych.
Poprzez drugi inkubator – InQbe – fundusz zainwestował w dwa nowe projekty oraz objął
kolejną rundę finansowania w obecnym już w portfelu Odbierz.to. Noclegiada stworzy
serwis umożliwiający rezerwację noclegów w hotelach i pensjonatach, a Pol-Cash
Technologie będzie producentem kas automatycznych. Łączna wartość inwestycji InQbe
wyniosła ok. 1 mln złotych.
Zgodnie z zapowiedziami, prezes funduszu IQ Partners zapowiada dalszy wzrost tempa
inwestycji.
- Pomimo zmiennych klimatów inwestycyjnych na rynku, zdecydowaliśmy się zintensyfikować
naszą politykę w zakresie pozyskiwania nowych projektów. Plan mamy ambitny, bo do końca
2013 roku chcemy mieć ich łącznie około 100. W tym zakresie zaagnażujemy się w szereg
inicjatyw zewnętrznych. Nawiązaliśmy już współpracę partnerską z laboratoriami
OrangeLabs, w ramach których uruchomiony został konkurs o nazwie OpenApiHackaton.

Twórcy najciekawszych rozwiązań będą mieli szansę przekonać nas do zainwestowania w ich
projekty – mówi Maciej Hazubski, prezes IQ Partners S.A.
W kwietniu ruszy także inicjatywa 10za50za10 - konkurs dla startupów, którego
organizatorami są IQ Partners oraz InQbe. W ciągu najbliższego tygodnia na stronie
internetowej
www.10za50za10.pl
opublikowany
zostanie
szczegółowy
opis
przedsięwzięcia. Docelowo, w połowie maja br. fundusz wyłoni w ramach konkursu 10
zwycięskich projektów, w każdy zainwestuje 50 tys złotych obejmując po 10% udziałów.
Równolegle ze wszystkimi zaplanowanymi inicjatywami skierowanymi do startupów, nadal
poszukiwać będziemy dróg wyjścia z dotychczasowych, najbardziej dojrzałych inwestycji.
Jesteśmy również na etapie porządkowania portfela tak, aby zapewnić potencjalnym
partnerom inwestycyjnym, jak najbardziej transaperentne metody wycen naszych projektów –
dodaje Maciej Hazubski.
Od kwietnia br. w portfelu inwestycyjnym IQ Partners jest już 75 spółek. To największy
portfel w obszarze inwestycji w obszarze seed i start up w Polsce. Do tej pory IQ Partners
zainwestowało w ponad 80 spółek, przeznaczając na to kwotę ponad 50 mln zł. Spółka
konsekwentnie powiększa portfel przedsięwzięć na wczesnym etapie rozwoju w
strategicznych obszarach inwestycyjnych z zakresu nowych technologii: media i marketing,
gry i rozrywka, telekomunikacja i IT, finanse, edukacja, serwisy B2B oraz B2C.
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IQ Partners: 8 new projects for 5 million PLN
The rate of investments is growing
In early 2013, Maciej Hazubski – CEO of IQ Partners SA, has announced an increase in
the investment rate. In April, the fund invested in 8 new technology projects in areas
such as finance, B2B and B2C services, media and marketing and education. The
investment rate is increasing – the company has already announced further
investment processes, and industry initiatives associated with it. IQ Partners SA
plans to close this year with 100 projects in the portfolio.
IQ Partners technology fund invested approximately 5 million PLN in 8 new projects at an
early stage of development, expanding their investment portfolio from 65 to 73 companies.
New projects will be financed through the Ventures Hub investment vehicle and InQbe
incubator. All investments agreements came into into force in April 2013.
Six new projects were added to the Ventures Hub investment portfolio. Prowly.com will
offer an online platform for managing PR activities in companies. GetLaunch company will
offer a tool for assisting the design of mobile applications. Zumobile will build an affiliation
platform targeted at mobile advertisers. InGIS project will be a website addressed to the
participants of the real estate market. Langzee will be a mobile system for foreign language
learning. L-Profit company will provide e-learning associated with driving exams. The total
value of investments made by Ventures Hub Ventures amounted to approximately 4
million.

The total value of investments, which were implemented through the Ventures Hub
investment vehicle, amounted to about 2.5 million PLN. The incubator reinforced the capital
of three new projects: RTime company will provide the technology platform, skills and
knowledge to customers who want to use the RTB (Real-time bidding) mechanism for sales
and marketing activities. BookLine company will deal with providing online financial and
accounting services to sole proprietors. DebtLine company will provide on-line solutions
for monitoring and execution of trade receivables.
Smaller investments will be realized through the InQbe incubator. The amount of funding of
six new projects will total to about 1.5 million PLN. The most advanced one is Odbierz.to,
which will sell information about user preferences and habits acquired in exchange for
various prizes. Two of the new projects are so called spin-offs of the Gametrade.pl project.

Gametrade is a part of the IQ Partners investment portfolio since the end of 2010 and is
today a leader in game exchange services in Poland. Gametrade.pl team works on two new
projects: QAA and GameTrade Mobile. The first of these will provide users with information
about games in the form of tutorials and instructions. The latter project will offer advice
and information on newly released games for smartphones and tablets.

Other new InQbe’s investments include MotoBase - Internet service addressed to drivers
and car owners, Smart Reports - a service that provides economic information in the form
of automatically generated reports, AI Tools - smart software in the Software as a Service
model.

IQ Partners S.A. closes the year with a total number of 65 companies in the portfolio. During
the past year, IQ Partners S.A. implemented 15 projects with a total value of 10 million PLN.
In 2013, we plan to invest a similar amount in new projects. We also plan to repeat the
success of 2011 and make at least two exits from investments - says CEO of IQ Partners,
Maciej Hazubski.

