
Dom Maklerski INC
partnerem 

dla funduszy Venture Capital
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DM INC jako partner dla funduszy VC

W latach 2020 – 2021 zrealizowaliśmy ponad 70 transakcji 

Łącznie przeanalizowaliśmy kilkaset projektów – dla niektórych z nich optymalną ścieżką
był rozwój przy wsparciu inwestorów Venture Capital

Chcąc wykorzystać potencjał tych projektów - poszerzamy sieć kontaktów wśród
funduszy VC

W części z nich uczestniczyły fundusze Venture Capital, zarówno realizując wyjścia z 
inwestycji, jak i pozyskując kolejne rundy finansowania dla spółek portfelowych



Wybrane projekty realizowane z 
funduszami VC  
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Działalność maklerska
Dom Maklerski INC S.A.
Oferowanie instrumentów finansowych

Platforma ofert publicznych – CrowdConnect.pl*

Działalność inwestycyjna
Carpathia Capital ASI S.A. 
Alternatywna spółka inwestycyjna

Inwestycje preIPO, PE/VC, IPO oraz na rynku
wtórnym

Carpathia Capital ASI S.A. notowana na rynku
NewConnect i AeRO

Działalność doradcza
INC S.A.
Autoryzowany Doradca i lider wprowadzeń 
na NewConnect

Spółka notowana na GPW 

Partnerstwo strategiczne - InnerValue
Kompleksowa komunikacja IR/PR

One stop shop dla rynku kapitałowego
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Grupa Kapitałowa INC

*CrowdConnect jest serwisem internetowym będącym własnością i zarządzanym przez Dom Maklerski INC S.A 
(DM INC), poprzez który DM INC świadczy usługę oferowania instrumentów finansowych w sposób określony 
w art. 72 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa).  Poprzez serwis 
CrowdConnect DM INC świadczy usługę oferowania instrumentów finansowych w sposób określony w art. 72 
pkt 1 i 2 Ustawy oraz usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 
w sposób określony w art. 74b ust. 1 pkt 1 Ustawy



Zespół DM INC
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dr Piotr Zygmanowski, CFA
Wiceprezes Zarządu

 

10+ lat doświadczenia w ECM/DCM
Udział w 150+ transakcjach o wartości > 200 mln PLN

Wojciech Iwaniuk
Partner

20+ lat doświadczenia na rynku
Uczestnictwo w transakcjach o wartości ponad 9,5 mld PLN 

dr Albert Trąpczyński
Dyrektor ds. emisji papierów
wartościowych

Marcin Kraszewski
Dyrektor ds. kluczowych
inwestorów 

Artur Szymecki
Dyrektor ds. inwestorów
instytucjonalnych 

Katarzyna Hebdzyńska
Specjalista ds. obsługi 
klienta 

20+ wykwalifikowanych
specjalistów
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https://www.linkedin.com/in/dr-piotr-zygmanowski-cfa-02172948
https://www.linkedin.com/in/wojciech-iwaniuk/
https://www.linkedin.com/in/albert-tr%C4%85pczy%C5%84ski-55a900141/
https://www.linkedin.com/in/marcin-kraszewski-1b5a70135/
https://www.linkedin.com/in/artur-szymecki-914460b0/
https://www.linkedin.com/in/katarzyna-hebdzy%C5%84ska-3a539631/


Gaming
46,85%

IT/SaaS
19,54%

Biotechnologia
10,20%

E-Commerce
6,31%

OZE
5,59%

Spożywcza
4,04%

Branża Wartość w mln PLN
Gaming 70,2

IT/SaaS 29,3

Biotechnologia 15,3

E-Commerce 9,5

OZE 8,4

Pozostałe 7,7

Spożywcza 6,1

FinTech 3,5

Pośredniczymy w transakcjach sprzedaży 
akcji i udziałów w sp. z o.o. przez 
dotychczasowych akcjonariuszy 
i udziałowców. Realizujemy procesy 
przyśpieszonej książki popytu (ang. ABB). 

Specjalizujemy się w przeprowadzaniu transakcji dla spółek z nowoczesnych gałęzi gospodarki 
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Wspieramy innowacyjne firmy

Wspieramy spółki w pozyskiwaniu kapitału 
poprzez emisje akcji lub udziałów w ramach ofert 
pierwotnych oraz wtórnych. Specjalizujemy się w 
emisjach od kilku do kilkudziesięciu milionów 
złotych.

Pozyskanie kapitału

Sprzedaż akcji/ udziałów/ 
transakcje ABB

Wartość transakcji w latach 2020-2021
(w podziale na branże) 

2020 2021

Wartość zrealizowanych transakcji 
w latach 2020-2021 (w mln PLN)

62,8

78,6

Źródło: Spółka

Powyższe statystyki obejmują transakcje, w których DM INC pełnił 
funkcję firmy inwestycyjnej świadczącej usługę oferowania 
instrumentów finansowych.



Co oferujemy funduszom VC?

Wyjście z inwestycji poprzez IPO
lub ABB
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Bezpłatny dostęp do 
wyselekcjonowanych spółek nowej 
ekonomii na różnym etapie rozwoju 

Spółki dopasowane do profilu i oczekiwań
funduszu

Możliwość pozyskania kapitału
przez spółki portfelowe

(zakładających zarówno debiut giełdowy, jak i pozostanie
spółką nienotowaną)



Jak wybieramy projekty?
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W ramach selekcji projektów bierzemy pod uwagę m.in.:

 Bieżącą sytuację
prawną i finansową

Oczekiwaną wycenę
i potrzeby finansowe

Potencjalną strukturę
transakcji 

i ścieżki exitu

Model biznesowy 
i perspektywy
rozwoju rynku

Doświadczenie 
i kompetencje

zespołu

Wiarygodność 
i historię founderów

1. 2. 3. 4. 5. 6.



Woodpecker.co - skuteczny exit 
w ramach IPO oraz ABB 
 

W ramach współpracy z Tar Heel Capital Pathfinder przeprowadziliśmy transakcję IPO oraz ABB na akcjach
Woodpecker.co. Łącznie founderzy oraz fundusz sprzedali akcje za około 20 mln PLN. 

Cel transakcji:

Kluczowe założenia :

Rezultaty:

Zaprojektowanie oferty publicznej z procesem book-buildingu 

Sporządzenie pełnej dokumentacji transakcyjnej (Memorandum, Prezentacja)

Przeprowadzenie Road Show wśród instytucji finansowych

Umożliwienie przeprowadzenia transakcji ABB po wprowadzeniu akcji do obrotu

IPO czerwiec 2021 r., debiut na NewConnect wrzesień
2021 r., ABB marzec 2022 r.

Wycena spółki w transakcji  IPO: 60 mln PLN
Wycena spółki w transakcji ABB: 90 mln PLN

Udział THCP w Woodpecker.co przed IPO: 37,6%
Udział THCP w Woodpecker.co po ABB: 19,4%
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Wartość IPO: 11 mln PLN
Wartość ABB: 9 mln PLN

Umożliwienie wyjścia z inwestycji przez THCP oraz founderów



GenXone - runda follow-on 
zakończona udanym IPO

Cel transakcji: Rezultaty:

Pozyskanie środków celem osiągnięcia BEP w obszarze diagnostyki sekwencjonowania 
nanoporowego oraz rozpoznawania SARS-CoV-2

Szybkie pozyskanie finansowania w warunkach dużej zmienności na rynkach finansowych
(marzec/kwiecień 2020 r.)

Sporządzenie pełnej dokumentacji transakcyjnej 

Organizacja spotkań z inwestorami

IPO kwiecień 2020 r., debiut na NewConnect sierpień 
2020 r.

Pozyskanie nowych funduszy VC, m.in. Nunatak Capital

Po debiucie na NewConnect fundusze z etapu seed
dokonały całkowitego exitu na rzecz inwestora
branżowego - Diagnostyka sp. z o.o.

Maksymalna stopa zwrotu na rynku NewConnect 
względem ceny emisyjnej +913%
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Kluczowe założenia :

W ramach współpracy z GenXone przeprowadziliśmy rundę follow-on o wartości 4,2 mln PLN.
Dodatkowo w ramach rundy do akcjonariatu spółki dołączyły nowe fundusze VC oraz HNWI. 



Nota prawna 
Materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i promocyjny oraz nie stanowi oferty. Klientem może zostać wyłącznie osoba, która zawrze z Domem Maklerskim INC S.A. (DM INC)
umowę o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych. Przed zawarciem umowy DM INC bada wiedzę i doświadczenie
potencjalnego klienta w zakresie inwestowania na rynku finansowym. Informacje o instrumentach finansowych będą kierowanie wyłącznie do klientów, którzy znajdują się w
pozytywnej grupie docelowej danego instrumentu finansowego. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków.

Aby bezpośrednio otrzymywać informacje o ofertach prowadzonych przez Dom Maklerski INC, musisz podpisać umowę o przyjmowanie i przekazywanie zleceń.

Informacje o instrumentach finansowych będą kierowane wyłącznie do klientów, którzy znajdują się w pozytywnej grupie docelowej danego instrumentu
finansowego. 

Dom Maklerski INC S.A. jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie
oferowania instrumentów finansowych (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 21.02.2012 r. nr DRK/WL/4020/36/14/102/1/2012) oraz przyjmowania i przekazywania zleceń
nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 24.10.2017 r. nr DRK/WL/4020/35/18/2017/102/1), a także doradztwa inwestycyjnego
oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów i rachunków zbiorczych, oraz
prowadzenia rachunków pieniężnych (decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22.12.2020 r. sygn. DIF-DIFZL.4010.1.2020).

Dom Maklerski INC S.A. wykonuje także czynności pośrednictwa w zakresie nabycia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o. o.) w ramach działalności innej
niż prowadzona działalność maklerska. Udziały w sp. z o. o. nie są instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w
związku z czym Dom Maklerski INC wykonując czynności pośrednictwa w zakresie udziałów w sp. z o. o. nie świadczy usługi maklerskiej. Dom Maklerski, działając w sposób
rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami klientów, w ramach wykonywania czynności pośrednictwa w obrocie
udziałami  w sp. z o. o. stosuje praktyki analogiczne jak w przypadku świadczenia usług maklerskich obejmujących instrumenty finansowe. 
Dom Maklerski INC S.A. jest podmiotem nadzorowanym w zakresie prowadzonej działalności maklerskiej, jednak działalność pośrednictwa w obrocie udziałami w sp. z o. o. nie
podlega bezpośredniemu nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
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Zapraszamy do współpracy

Niniejsza publikacja została przygotowana wyłącznie w celach ogólnoinformacyjnych i nie stanowi porady w rozumieniu polskich przepisów. Nie powinni Państwo opierać swoich działań/decyzji na treści informacji zawartych w tej publikacji bez uprzedniego
uzyskania profesjonalnej porady. Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny, ani dorozumiany) prawidłowości, ani dokładności informacji zawartych w naszej publikacji. Ponadto, w zakresie przewidzianym przez prawo polskie Dom Maklerski INC SA, jej partnerzy,
pracownicy, ani przedstawiciele nie podejmują wobec Państwa żadnych zobowiązań oraz nie przyjmują na siebie żadnej odpowiedzialności – ani umownej, ani z żadnego innego tytułu – za jakiekolwiek straty, szkody ani wydatki, które mogą być pośrednim lub
bezpośrednim skutkiem działania podjętego na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji lub decyzji podjętych na jej podstawie. Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

+48 61 845 5000

biuro@dminc.pl

Centrala: ul. Abpa A. Baraniaka 6 | 61-131 Poznań 
POK: ul. Wilcza 50/52 | 00-679 Warszawa 


