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Τι είναι η venture capital χρηματοδότηση; 

   «Ένας τρόπος χρηματοδότησης της ίδρυσης, ανάπτυξης ή εξαγοράς μιας εταιρείας, 

βάσει του οποίου ο επενδυτής αποκτά τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 

ως αντάλλαγμα για την παροχή χρηματοδότησης»  

 British Venture Capital Association 
   Ξεκίνησε στις ΗΠΑ στα μέσα της δεκαετίας του 1940 

 
   Μεσο/μακροπρόθεσμες επενδύσεις (επενδυτικός ορίζοντας 5-8 έτη 

 
   Επενδύσεις ρίσκου μεγαλύτερου του μέσου όρου (μη εισηγμένες εταιρίες) 

 
   Αποδόσεις μεγαλύτερες του μέσου όρου 

 Διακριτή μορφή επένδυσης – συμμετοχή στο  Μετοχικό Κεφάλαιο των επιχειρήσεων 

  Στρατηγικός Επενδυτής με συμμετοχή στη Διαχείριση των επενδύσεων (στενή 

παρακολούθηση- συμμετοχή στο ΔΣ και τις αποφάσεις) 

« Σκοπός: Η δημιουργία υπεραξιών μέσω της στήριξης δυναμικών και αξιόλογων επιχειρηματικών 

πρωτοβουλιών»  
 



Incubator funds  

pre-Seed/Seed 

Venture capital funds 

Private equity  funds 

Venture Capital vs Private Equity 



      Άνθρωποι 

   Επιχειρηματική  

ιδέα- 

καινοτομία 

    χρηματοδότηση 
              (private, VC,  

           banks etc) 

                         

                       

                          Ανάπτυξη              

Κερδοφορία 
          

Η αλυσίδα δημιουργίας επιχειρήσεων 

Επιχειρηματικότητα 



Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις/ Προβλήματα  

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Δυσκολία πρόσβασης στο τραπεζικό σύστημα (ιδιαίτερα σήμερα) 

 Ο τραπεζικός δανεισμός απαιτεί σημαντικές εγγυήσεις  τις οποίες οι ΜΜΕ δεν διαθέτουν 

 Αδυναμία άντλησης κεφαλαίων από εναλλακτικές πηγές όπως Χρηματιστήριο 

 Ανεπάρκεια Ιδίων Κεφαλαίων 

 Έλλειψη καταρτισμένου προσωπικού/χρήση τεχνολογίας / υποδομές 

 Έλλειψη εταιρικής κουλτούρας  

 Απουσία κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης  

 

 

 6 

ΜμΕ εταιρείες Αριθμός Εργαζόμενοι 
Ελλάδα 

Μεσαίες(€10-50 εκ.) 2.464 227.832 

Μικρές (<€10εκ.) 21.669 398.503 

Micro(<€2 εκ.) 629.811 1.130.794 

Σύνολο 653.944 1.757.129 

Μεγάλες  423 290.457 

Σύνολο  654.367 2.047.676 

% απασχολούμενων  Ελλάδα EU-28 

Μεσαίες(€10-50 εκ.) 11.1 17,2 

Μικρές (<€10εκ.) 19,5 20,6 

Micro(<€2 εκ.) 55,2 29,1 

Σύνολο 85,8 66,9 

Μεγάλες  14,2% 17,2 

Σύνολο 100 100 

 
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2014 SBA  



Τι προσφέρει το Venture Capital Fund 
 Χρηματοδότηση σε δυναμικές επιχειρήσεις η οποία γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:  

 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με παραίτηση των παλαιών μετόχων (μειοψηφικό ή 
πλειοψηφικό ποσοστά)-συμμετοχή στη διοίκηση παρακολούθηση επένδυσης 

 Συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο (start up-μειοψηφικό ή πλειοψηφικό ποσοστό)  

 Ομολογιακό δάνειο μετατρέψιμο σε μετοχές  

  MBO ή LBO (περιπτώσεις αγοράς μετοχών – πλειοψηφία)  

  Μείγμα των ανωτέρω 
 Το Venture Capital Fund Προσφέρει: 

 Κεφάλαιο 

 Υποστήριξη 

 Χρηματοοικονομικές Συμβουλές  

 Δυνατότητα άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων 

 Στήριξη για την ανάπτυξη και υλοποίηση στρατηγικών συμμαχιών ή εξαγορών 

 Στήριξη για είσοδο σε νέες αγορές, (αύξηση των πωλήσεων με ρυθμούς 21% στη Μ. 

Βρετανία & Ε.Ε.) 

 Αύξηση των εξαγωγών, γρηγορότερη προσέγγιση αγορών 

 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας (81% των επιχειρήσεων 

δήλωσαν ότι δεν θα μπορούσαν να υπάρξουν χωρίς τη VC στήριξη) 

 Σημαντική στήριξη στην απόκτηση και ανάπτυξη εμπειρίας διοίκησης, συμβουλευτικός ρόλος 

των στελεχών του VC (90% των επιχειρήσεων επικοινωνούν εβδομαδιαία με το VC) 

 Καλύτερες αμοιβές για τους εργαζόμενους  και άρα διάχυση πλούτου σε περισσότερους 

συντελεστές της παραγωγής 

 Το κύρος του θεσμικού επενδυτή     
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Τι αναμένει το Venture Capital Fund 

 Αναμένει:  

 Ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης: Μπορεί η εταιρία να αυξήσει δραματικά 
κύκλο εργασιών και κερδοφορία σε μια τριετία; 

 Διοίκηση: δυναμική, φιλόδοξη και με διάθεση να παραχωρήσει ένα 
κομμάτι της εταιρίας σε θεσμικό επενδυτή 

            

  Ρευστοποίηση της επένδυσης με κέρδος: 

 Εισαγωγή στο χρηματιστήριο 

 Εξαγορά της επιχείρησης 

 Πώληση της συμμετοχής σε τρίτους 

 Πώληση της συμμετοχής στον επιχειρηματία, βάσει προσυμφωνημένης 

μεθόδου αποτίμησης 

 

 Πλήρης ευθυγράμμιση των συμφερόντων του Venture Capital Manager & 

του Επιχειρηματία  
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• Υποβολή Επιχειρηματικού 
Σχεδίου (Business Plan) 

• Συναντήσεις με στελέχη 
εταιρείας 

• Έρευνα αγοράς 

• Χρηματοοικονομική ανάλυση 

• Τελικές διαπραγματεύσεις 

 Ζητούμενα 

• Ποιοτικό 
management 

• Σημαντικές 
προοπτικές 
γρήγορης 
ανάπτυξης 

 

Διαδικασία προσέγγισης VC 



Αξιολόγηση -Αποτίμηση του Business Plan 

 
 Εταιρεία αξίας €100, χρειάζεται κεφάλαια €25 για επενδύσεις  

 
 Αν βάλω αυτά τα κεφάλαια, τι ποσοστό της εταιρίας θα πάρω; Πως 

προκύπτει η αξία; 
 

 Βασικές οικονομικές μέθοδοι πάντα το πρώτο βήμα αποτίμησης discounted 
cash flows και σε συνδυασμό και σύγκριση με αξία καθαρής θέσης…..  

 

 ...και παράλληλα όπου είναι εφικτό σύγκριση αριθμοδεικτών εισηγμένων με 
discount, σύγκριση με εξαγορές και συγχωνεύσεις με discount κυρίως για να 
μπορεί να υπάρχει υπεραξία στο χρόνο εξόδου... 

 

 ...ο κλάδος δεν αποτυπώνει πάντα την τάση- επένδυση σε επιχειρήσεις όχι 
κλάδους 

 

  ...όμως σε μια μικρή και νέα εταιρία τα ιστορικά μεγέθη και οι αριθμοί δεν 
αποτυπώνουν την εικόνα του αύριο και την προοπτική 
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Αξιολόγηση -Αποτίμηση του Business Plan 

 Ανθρώπινο δυναμικό- γνώση αγοράς, καινοτομία-διαφοροποίηση, μορφή αγοράς, 
εξαγωγική δυναμική έχουν άυλη υπεραξία 

 

 Καινοτομία – τεχνολογική, προϊοντική, διαδικασιών, διανομής, ή/και συνδυασμός 

 

 Ο προσδιορισμός του χρόνου αποεπένδυσης (5-7 χρόνια) και των τότε μεγεθών της 
επιχείρησης έχει σημασία. 

 

 Κατά γενική αρχή οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων είναι πάντα θετικότερες από την 
πραγματικότητα αλλά αυτό ισχύει για όλες, ...άρα discount. 

 

 Ο κύκλος και η μορφή των αγορών (ολιγοπώλια, πολυδιασπασμένες αγορές κλπ) και της 
οικονομίας (ανοδικός – καθοδικός κλπ) 

 

 Ratchet formulas χρησιμοποιούνται σε πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερα των νέων 
επιχειρήσεων ως στοιχείο εξομάλυνσης διαφορετικής αποτίμησης αλλά και κίνητρο 
ανάπτυξης και συνήθως προβλέπει επιστροφή μετοχών 

 

 Στα 100 business plans που υποβάλλονται: τα 60 απορρίπτονται με μια ματιά, τα 20 
απορρίπτονται μετά τη δεύτερη μελέτη, 20 ερευνώνται σε βάθος, 15 απορρίπτονται μετά 
από έρευνα, σε 3 υπάρχει διαφωνία στη διαπραγμάτευση και 2 επενδύσεις 
πραγματοποιούνται 
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ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

        ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

        ΕΞΟΔΟΥ 
         ΕΞΟΔΟΣ 

         MONITORING  

        & SUPPORT 

~ 5-8 χρόνια 

      DUE  

       DILIGENCE 

       VALUATION & 

       NEGOTIATION 

1-4 μήνες 

       SCREENING /  

      EVALUATION 

      ΕΙΣΟΔΟΣ 

        ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ 

      ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

Ο επενδυτικός κύκλος 



 

 

 Η Διάχυση καινοτομίας: Οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν venture 

capital χρηματοδότηση στοχεύουν στην παραγωγή νέων προϊόντων ή 

την υιοθέτηση νέων διαδικασιών. Ως εκ τούτου η προώθηση της 

καινοτομίας αποτελεί κεντρικό στόχο των επιχειρήσεων αυτών.  

 

 Η αύξηση παραγωγικότητας:  

      Υιοθέτηση βελτιωμένων πρακτικών διαχείρισης στις 

χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις και η ορθότερη αξιοποίηση των 

πόρων που συνεπάγεται αυτή η βελτίωση, έχουν ως αποτέλεσμα την 

αύξηση της παραγωγικότητας των εν λόγω επιχειρήσεων.  

 

 Η ενίσχυση ανταγωνιστικότητας:  

      Η διάχυση της καινοτομίας και η βελτίωση της παραγωγικότητας 

συνδέεται με την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τόσο των 

χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων όσο και του συνόλου της 

οικονομίας.  
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Πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του Venture Capital 

στην Οικονομία  



 

Πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του Venture Capital στην 

Οικονομία  
 

 

 Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας:  Σύμφωνα με μελέτη του EVCA (European 
Venture Capital Association) το 90% των εταιριών που λαμβάνουν venture capital 
χρηματοδότηση δημιουργούν και διακρατούν σε βάθος χρόνου νέες θέσεις εργασίας. 
Επίσης σύμφωνα με μελέτη του BVCA (British Venture Capital Association) το 18% 
του εργατικού δυναμικού της Μεγάλης Βρετανίας εργάζονται σε επιχειρήσεις οι 
οποίες έχουν στηριχθεί και αναπτυχθεί με τη venture capital χρηματοδότηση. 
Επισημαίνεται ότι το δυναμικό αυτό αποτελούν κυρίως νέοι εργαζόμενοι με σπουδές 
και εξειδίκευση.  

 

 Η ενίσχυση δημόσιων οικονομικών: η ενίσχυση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων βελτιώνει την κερδοφορία τους και ως εκ 
τούτου τη δυνατότητά τους για πληρωμή των φορολογικών τους υποχρεώσεων. Η 
συνακόλουθη αύξηση του κύκλου εργασιών τους και των καθαρών κερδών τους 
αυξάνει τη συνεισφορά τους στα φορολογικά έσοδα κάθε οικονομίας. 

 

 Μελέτη της Deutsche Bank  2010 (επίδραση των επενδύσεων venture capital/private 
equity στην οικονομική μεγέθυνση των χωρών της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. κατά το 
διάστημα 1989-2009) έδειξε ότι αύξηση των VC επενδύσεων κατά 0,10% του ΑΕΠ θα 
οδηγήσει σε μια αύξηση του ρυθμού μεγέθυνσης του ΑΕΠ κατά 0,30. Οπότε  μια 
αύξηση των επενδύσεων venture capital κατά € 1 εκ. θα αυξήσει το ΑΕΠ, μέσω της 
βελτίωσης του ρυθμού του μεγέθυνσης, κατά περίπου € 3 εκ.. 
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Η ελληνική αγορά Venture Capital-Private Equity σε 

αριθμούς 

  21 εταιρίες διαχείρισης PE, VC Funds, incubators, με όλες τις ελληνικές 
τράπεζες και ιδιώτες επενδυτές 

 

  14 νέα funds δημιουργήθηκαν από το 2004 μετά το νόμο 2992/2002 για τα 
ΑΚΕΣ και τη δημιουργία του ΤΑΝΕΟ που υπήρξε ο καταλύτης δημιουργίας 
της αγοράς (11 funds με τη συμμετοχή του ΤΑΝΕΟ) 

 

  4 νέα funds μέσω κεφαλαίων ΕΣΠΑ (JEREMIE Funds) για επενδύσεις σε 
νεοσύστατες επιχειρήσεις στην αγορά ICT το 2012 

 

  Επενδύσεις σε περισσότερες από 100 ελληνικές επιχειρήσεις – 
νεοσύστατες, αναπτυσσόμενες, μεγάλες – πολλές εισηγμένες πλέον και στο 
ΧΑ 

 

 Σημαντικές επενδύσεις σε νεοσύστατες επιχειρήσεις (start up) – 
περισσότερες από  50 επενδύσεις ελληνικών VC funds 

 

  Νομικό πλαίσιο λειτουργίας Ν. 2992/2002 και 4141/2013 

15 



Σημαντικές επενδύσεις σε όλο το φάσμα της παραγωγικής δραστηριότητας 

και σε πλήθος αγορών,  με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δις ευρώ 

 

Επενδύσεις της δεκαετίας του 1990: Goody’s, Chipita, Γερμανός, Wind, 

Jumbo, Computer Logic, yula, eurodrip 

 

Χαρακτηριστικά παραδείγματα πρόσφατων επενδύσεων: Ανδρομέδα 

Ιχθυοκαλλιέργειες,  ICAP, mastihashop, Foodlink, Ευρωκλινική, Performance 

Technologies, Micrel, Κρόκος Κοζάνης,  Unismack, Mobile Technologies, 

voiceweb,  Doppler, inaccess 

 

Προσέλκυση επενδυτών από Ελλάδα και εξωτερικό αλλά και εξαγορές 

ελληνικών επιχειρήσεων από ξένα funds και πολυεθνικές εταιρίες σε 

νεοσύστατες αλλά και μικρομεσαίες καινοτόμες  τεχνολογικές εταιρίες : 

Antcor,  Eurodrip, Upstream, taxibeat, icrediblue,  abzorba, e-food, intale, 

olive media, Meazon, Kertus,… 

 

Η ελληνική αγορά Venture Capital- Private Equity σε αριθμούς 



 

VC και PE επενδύσεις στην Ελλάδα ως % του ΑΕΠ 
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Προοπτικές Ανάπτυξης της Αγοράς 

Αλλαγή της επενδυτικής πολιτικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Κίνητρα για την εφαρμογή των 
χρηματοπιστωτικών εργαλείων - Τέλος στην αναποτελεσματική πολιτική των επιδοτήσεων. 

 

Ανάπτυξη χρηματοδοτικών εργαλείων με μόχλευση Δημοσίων και Ιδιωτικών κεφαλαίων 

 

 Πλησιάζει η ώρα των επενδυτών- 7 χρόνια ύφεσης και – 30% στο ΑΕΠ είναι μοναδικό παγκόσμια- 
στατιστικά και  θα πρέπει να υπάρχει ελπίδα  για αλλαγή +θέση οικονομικούς κύκλου  

 

 Ποσοτική χαλάρωση και παροχή ρευστότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ισοτιμία ευρώ, ενεργειακό 
κόστος αποτελούν ένα ιδιαίτερα θετικό περιβάλλον  

 

 Εσωτερικά  θετικά η μείωση αξιών, λειτουργικού κόστους, κόστους χρήματος, η ύπαρξη υψηλού 
επιπέδου επιστημονικού προσωπικού, δημιουργία κλίματος αποδοχής της επιχειρηματικότητας 

 

 Σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες σε όλα τα επίπεδα επιχειρηματικότητας και τις αγορές - 
αναδιάρθρωση,  συγχωνεύσεις, εξαγορές, εξωστρέφεια, ανάπτυξη-ανάγκη χρήσης συνδιαστικών 
επενδυτικών εργαλείων, η πιο ενδιαφέρουσα περίοδος είναι μπροστά, περισσότερες από 500 
επενδυτικές ευκαιρίες με ζητούμενο επενδυτικά κεφάλαια 

 

 Αγορές πλεονεκτήματος – αγροτική τεχνολογία και διατροφή, τεχνολογίες πληροφορικής υψηλής 
προστιθέμενης αξίας, τουρισμός, ενέργεια, υποδομές, τεχνολογίες φαρμάκου και αγοράς υγείας  
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TANEO A.E. 

 

 

   Λίγα λόγια για το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας 

Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ Α.Ε.) 
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ΤΑΝΕΟ Α.Ε.: Πληροφοριακά Στοιχεία 

 Το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ) είναι το μοναδικό Fund-of-Funds που 

λειτουργεί στη χώρα   

 Συστάθηκε ως ανώνυμη εταιρία με το άρθρο 28 του Ν.2843/2000, όπως τροποποιήθηκε εν 

συνεχεία από το άρθρο 8 του Ν.2992/2002 με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δημόσιο.  

 Σκοπός του ήταν η δημιουργία αγοράς venture capital στη χώρα, η ανάπτυξη της 

καινοτομίας και η ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 

 Συνεπένδυσε ως μειοψηφών μέτοχος (έως 49,9%) με ιδιώτες επενδυτές στη δημιουργία 

Αμοιβαίων Κεφαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΑΚΕΣ), τα οποία επενδύουν με τη 

σειρά τους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (των οποίων η καταστατική και πραγματική έδρα 

βρίσκονται στην Ελλάδα).  

 

 Σκοπός του ήταν η δημιουργία αγοράς venture capital, η ανάπτυξη της καινοτομίας και η 

ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα. 

 

 Με τη συμμετοχή του ΤΑΝΕΟ δημιουργήθηκαν σε 11  Venture Capital Funds.  

 

 Το ΤΑΝΕΟ διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να παρακολουθεί και να 

ενημερώνεται για την πορεία των επενδύσεων που έχουν χρηματοδοτηθεί από τα 

επενδυτικά σχήματα που συμμετέχει . 
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Οι Στόχοι του ΤΑΝΕΟ 

 Η δημιουργία αγοράς επιχειρηματικών κεφαλαίων στην Ελλάδα. 

 Το ΤΑΝΕΟ πέτυχε την ανάπτυξη του κλάδου του venture 
capital. Σήμερα στον χώρο δραστηριοποιούνται παραπάνω 
από 20 εταιρίες venture capital και private equity στην Ελλάδα. 

 Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας & επιχειρηματικότητας μέσω 
της προώθησης και υποστήριξης των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 

  Μέσω  της συμμετοχής του ΤΑΝΕΟ αναδείχθηκαν  50 
Ελληνικές καινοτόμες εταιρίες  και δημιουργήθηκαν 
περισσότερες από 3000 θέσεις εργασίας.  

 Στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΝΕΟ υπάρχει σημαντικός αριθμός 
επιχειρήσεων στον ενεργειακό τομέα. Χρηματοδοτήθηκαν 
επιχειρήσεις  ενεργειακής τεχνολογίας όπως η Meazon, η Ιn 
Access, αναπτύχθηκαν αιολικά πάρκα και φωτοβολταϊκά 
πάρκα.  

 Σημερινό στόχο αποτελεί η κεφαλαιοποίηση της αποκτηθείσας 
εμπειρίας & τεχνογνωσίας ώστε να υποστηριχθούν οι μικρές και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να ενισχυθεί η εθνική οικονομία και να 
διευρυνθούν οι  επενδυτικές ευκαιρίες.  
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Το ΤΑΝΕΟ μετά τη ψήφιση του αρ. 110  Ν. 4316/2014   

Με την ψήφιση του άρθρου 110 Ν. 4316/2014, το ΤΑΝΕΟ γίνεται θυγατρική εταιρία 
του ΕΤΕΑΝ Α.Ε. με στόχο να ενταχθεί στην υπό ίδρυση Αναπτυξιακή Τράπεζα. 

Παρέχεται στο ΤΑΝΕΟ η δυνατότητα να αποτελέσει το όχημα (Fund of Funds) μέσω 
του οποίου θα αναπτυχθεί η αγορά του Venture Capital/Private Equity  στη χώρα 
ώστε να ενισχυθεί και να χρηματοδοτηθεί η καινοτομική  επιχειρηματικότητα ως 
ακολούθως:  

Μέσω της συνέχισης της υφιστάμενης λειτουργίας της εταιρίας παρακολούθηση 
των εταιριών του χαρτοφυλακίου και συνέχιση της επενδυτικής δραστηριότητας  
(διαθέσιμοι προς επένδυση πόροι €28 εκ.)  

Μέσω της δυνατότητας λειτουργίας  του (ΕΤΕΑΝ-ΤΑΝΕΟ) ως Ταμείου Συμμετοχών 
για τη διαχείριση των πόρων του ΕΣΠΑ που θα διατεθούν στα χρηματοοικονομικά 
εργαλεία. Η  λειτουργία ενός Εθνικού Ταμείου Συμμετοχών έχει τα παρακάτω 
πλεονεκτήματα:  

•Παρέχει τη δυνατότητα στη χώρα να ασκήσει εθνική πολιτική ανάπτυξης 

•Παρέχει ρευστότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα καθώς τα χρήματα 
κρατούνται σε ελληνικές τράπεζες 

•Παρέχει τη δυνατότητα ανασχεδιασμού δράσης/πρωτοβουλίας η οποία δεν 
είναι αποτελεσματική 

•Δημιουργεί πολλαπλασιαστικά οφέλη μέσω της συνεργασίας του Ταμείου με 
τους οργανισμούς: European Investment Bank (EIB), European Investment 
Fund (EIF), EBRD 

•Έχει μικρότερο κόστος διαχείρισης και δημιουργεί πρόσθετες θέσεις 
εργασίας εξειδικευμένων στελεχών στη χώρα.   
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Ενδεικτικές Εταιρείες του Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων του ΤΑΝΕΟ 
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 Δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία στην αγορά των logistics 

 Τριπλασιασμός κύκλου εργασιών μετά τη συμμετοχή του ΑΚΕΣ 

 Θυγατρικές σε Κύπρο και Αλβανία. Συγκέντρωση κατακερματισμένης αγοράς με συνολική αύξηση θέσεων εργασίας 

 Συνεχής επιχειρηματική ανάπτυξη καθώς η Ελλάδα αναδεικνύεται σε κύριο Ευρωπαϊκό διαμετακομιστικό κέντρο 

 Ανάπτυξη ιδιόκτητου πρότυπου λογισμικού 3Party Logistics 

 Συνεργασία με ισχυρές Ελληνικές και Πολυεθνικές εταιρίες 

 Ισχυρή κερδοφορία και ελκυστική μερισματική πολιτική 

 

 
 Μία από τις 15 πιο καινοτόμες επιχειρήσεις στην Ελλάδα  

 Αύξηση πωλήσεων, κερδών και εξαγωγών μέσα στην κρίση 

 Εξαγωγές κυρίως σε Ρωσία, Μέση Ανατολή, Τουρκία, Γαλλία, ΗΒ, ΗΠΑ 

 8 καταστήματα στο εξωτερικό και 4 στην Ελλάδα 

 Επένδυση 2.5εκ για κατασκευή εργοστασίου στη Χίο και στήριξη χιλιάδων αγροτικών οικογενειών 

 Δημιουργία και προβολή του brand και παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με βάση την ελληνική μαστίχα 

 

 Πρωτοποριακή εταιρία παραγωγής ανελκυστήρων και άλλων συστημάτων ανύψωσης 

  Εργοστάσιο στο Κιλκίς και ενίσχυση του τοπικού εργατικού δυναμικού 

 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ επιχειρηματικό παράδειγμα αντίδρασης στην κρίση. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 94% στο σύνολο των πωλήσεων 

έναντι 30% που ήταν στο παρελθόν 

 Δημιουργία εσωτερικού τμήματος R&D  

 Εξαγωγές σε πάνω από 50 χώρες (κυρίως Μέση Ανατολή, Ρωσία, ΗΒ, Νότια Αφρική και Βαλκάνια 



Ενδεικτικές Εταιρείες του Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων του ΤΑΝΕΟ 
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Ενδεικτικές Εταιρείες του Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων του ΤΑΝΕΟ 
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Ενδεικτικές Εταιρείες του Χαρτοφυλακίου Επενδύσεων του ΤΑΝΕΟ 
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Ρευστοποιήσεις Επενδύσεων ΤΑΝΕΟ 
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Κλάδος Συνολικό Ποσό Επένδυσης Συνολικό Ποσό Αποεπένδυσης Πολλαπλασιαστής

Εταιρεία1 Energy 1.500.000 € 6.515.987 € 4,34

Εταιρεία2 Energy 2.530.000 € 5.571.674 € 2,20

Εταιρεία3 Energy 4.000.000 € 5.260.000 € 1,32

Εταιρεία4 Energy 2.500.000 € 4.000.000 € 1,60

Εταιρεία5 Energy 499.990 € 3.745.518 € 7,49

Εταιρεία6 Medical - Life Sciences 1.000.000 € 2.247.540 € 2,25

Εταιρεία7 Food & Beverages 1.000.000 € 1.615.000 € 1,62

Εταιρεία8 Industrial Products 1.000.000 € 1.425.000 € 1,43

Εταιρεία9 Software 500.000 € 757.344 € 1,51

Εταιρεία10 Software 1.000.000 € 36.000 € 0 €

15.529.990 € 31.174.063 € 2,01

Οι αποδόσεις των venture capital επενδύσεων είναι πολύ χαμηλές (ουσιαστικά αρνητικές) κατά 

τα πρώτα στάδια υλοποίησης και αρχίζουν να αυξάνονται σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα, 

πετυχαίνοντας πολύ υψηλές αποδόσεις κατά στη φάση της ωρίμανσής τους (δηλαδή μετά από 

μια περίοδο 4 έως 6 ετών η οποία λόγω της οικονομικής κρίσης έγινε 6 - 9 έτη). Ωστόσο, το 

ΤΑΝΕΟ έχει ήδη επιτύχει σημαντικότατες ρευστοποιήσεις πολλαπλάσιες των αρχικώς 

επενδυμένων κεφαλαίων με σημαντική εισροή ξένων άμεσων επενδύσεων 



 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 
  

Φεβρουάριος 2016 
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