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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava področje financiranja mladih tako imenovanih start-up podjetij 

iz Srednje Evrope na njihovi poti rasti. Mlada tehnološka podjetja se namreč v svojih zgodnjih 

fazah soočajo z mnogimi izzivi, med katerimi so številni povezani s pomanjkanjem sredstev 

za njihovo rast poslovanja. V regiji Srednje Evrope so tovrstne težave še izrazitejše. 

Magistrska naloga skozi poglobljeno proučevanje znanstvene in strokovne literature ter preko 

izvedbe polstrukturiranih intervjujev v izbranih podjetjih iz proučevane regije prouči 

optimalne načine zagotavljanja sredstev za financiranje start-up podjetij. Pri tem izsledki 

raziskave kažejo na nujnost homogenosti podjetniške ekipe, njihovega poznavanja značilnosti 

investitorjev ter  delujočega start-up ekosistema, kar skupaj omogoči podjetjem, da zrastejo 

do razvojne faze, kjer se lahko financirajo tudi z drugimi, bolj klasičnimi viri kapitala.   

Ključne besede: start-up, tehnologija, podjetništvo, investicije, tvegani kapital, ekosistem, 

podjetniška ekipa. 

 

SUMMARY!

The Master's thesis addresses the financing processes of early stage companies, often also 

called start-up companies from Central Europe on their journeys through multiple growth 

stages. The technology companies are facing many challenges in their early days, many of 

which are related to their ability of raising sufficient funds for their growth. These challenges 

are even more substantial when it comes to the start-ups from Central Europe. The Master's 

thesis with in-depth literature study and through semi-structured interviews with selected 

companies from the Central European region analyses the optimal fundraising strategies for 

start-ups, based on their stages of development. The results show that an excellent 

entrepreneurial team, their fundraising skills, including their knowledge about the investors' 

behaviour and a vibrant start-up ecosystem are crucial for the start-ups to secure sufficient 

financing for their growth to the stages where they can obtain financing from other, more 

traditional sources of capital. 

Keywords: start-up, technology, entrepreneurship, investments, venture capital, ecosystem, 

entrepreneurial team 

 

UDK: 658.14(4-191.2)(043.2) 
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1. UVOD 

1.1 Opredelitev problema in področja raziskave 

V dobi izredno hitrega tehnološkega napredka, ki se dogaja na praktično vseh področjih 

poslovanja podjetij, javnega sektorja in tudi našega zasebnega življenja, vse več ključnih 

kompetenc izhaja iz majhnih zasebnih podjetij. To dokazujejo tudi ugotovitve raziskave 

globalnih podjetniških trendov iz leta 2015, ki mlada, razvojno usmerjena podjetja uvrščajo 

med ključne gradnike inovativnosti v naslednjem desetletju. (Cornell university, 2015). 

Tovrstna podjetja so edinstven vir raznolikosti in fleksibilnosti, ter omogočajo dolgoročno 

rast inovacijskega sistema. Obenem igrajo ključno pionirsko vlogo pri razvoju novih 

poslovnih modelov in pri zagotavljanju raznovrstnosti proizvodov na tržišču. (OECD, 1997). 

Po Hallu (2010) je podjetništvo prepoznano kot ključni gradnik vzdržnih proizvodnih in 

storitvenih modelov. Podjetniške zgodbe pa po njegovem mnenju dajejo odgovor na številna 

pereča aktualna socialna in okoljska vprašanja. Janakova (2015) opisuje značilnosti tovrstnih 

tehnoloških podjetij, ki so predvsem v njihovem nastanku in strukturi ustanoviteljev, saj 

večine slednjih ne predstavljajo ljudje, katerih prvotni cilj je ustvarjanje dodane ekonomske 

vrednosti, temveč so to pretežno posamezniki in skupine s poglobljenim tehnološkim 

znanjem, ki želijo v določeni industriji uveljaviti prednosti, ki jih omogoča razvoj tehnologije.  

Zaradi narave njihovega poslovanja tovrstna podjetja lahko nastanejo na praktično katerem 

koli geografskem območju zemeljske oble, ki ponuja vsaj zadovoljiv nivo tehnološke 

infrastrukture. Kljub temu da torej ta podjetja teoretično lahko izhajajo iz katerega koli 

področja, pa se njihovo število koncentrira predvsem v tehnoloških središčih, ki jim ponujajo 

najboljše pogoje za njihovo delovanje. Tehnološki centri lahko preko »open-innovation« 

platform premostijo vrzel med mladimi tehnološkimi podjetji in večjimi gospodarskimi 

sistemi, ter na ta način omogočijo razvoj inovativnih in prebojnih proizvodov (Romulo de S. 

Fabricio in dr., 2015). 

Iz preglednice 1 je razvidno, kateri so trenutno najbolj priznani tehnološki centri, v katerih 

nastaja največ novih inovativnih podjetij z globalnimi ambicijami. Kot je razvidno iz 

preglednice, se kakovost posameznega okolja ocenjuje predvsem po naslednjih dejavnikih: 

potencial lokalnega trga, možnost pridobitve investicije, tržni doseg, koncentracija 

primernega strokovnega kadra in podjetniške izkušnje, ki so tam na voljo.  
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Preglednica 1: Globalna razvrstitev start-up ekosistemov 2015  

 Uvrstitev Potencial Investitorji Doseg trga Kadri Izkušnje 

Silicijeva 

dolina 
1 1 1 4 1 1 

New York 2 2 2 1 9 4 

Los Angeles 3 4 4 2 10 5 

Boston 4 3 3 7 12 7 

Tel Aviv 5 6 5 13 3 6 

London 6 5 10 3 7 13 

Chicago 7 8 12 5 11 14 

Seattle 8 12 11 12 4 3 

Berlin 9 7 8 19 8 8 

Singapur 10 11 9 9 20 9 

Pariz 11 13 13 6 16 15 

Sao Paulo 12 9 7 11 19 19 

Moskva 13 17 15 8 2 20 

Austin 14 16 14 18 5 2 

Bangalore 15 10 6 20 17 12 

Sidney 16 20 16 17 6 10 

Toronto 17 14 18 14 15 18 

Vancouver 18 18 19 15 14 11 

Amsterdam 19 15 20 10 18 16 

Montreal 20 19 17 16 13 17 

Vir: Compass, 2015 

Dejavnikov, ki so vplivali na silovit razmah mladih tehnoloških podjetij v zadnjem desetletju, 

je več (B. Clarysse in dr., 2014):  

− razvoj novih tehnoloških in distribucijskih platform, ki omogočajo prodajo proizvodov po 

celem svetu z zelo nizkimi in predvsem predvidljivimi distribucijskimi stroški;  



 3 

− tehnološki napredek v komunikacijski tehnologiji, predvsem razvoj interneta in mobilnih 

tehnologij; hitrost tehnološkega razvoja pomeni prednost za majhna, agilna podjetja v 

konkurenčnem boju z okornejšimi večjimi gospodarskimi sistemi;  

− dostop do informacij je omogočil, da se o najnovejših tehnologijah lahko izobrazi večje 

število posameznikov, ne glede na njihov siceršnji dostop do modernih tehnologij, ter  

− povečan dostop do kapitala, potrebnega za financiranje majhnih tehnoloških podjetij v 

njihovih najbolj zgodnjih fazah razvoja.  

Navedeni dejavniki so pripeljali do izrazitega povečanja števila novoustanovljenih podjetij, ki 

jim pravimo tudi »start-up« podjetja. Pod skupno besedo »start-up« podjetje se razume 

tehnološka podjetja, ki so v zelo zgodnjih razvojnih fazah, ter pogosto niti še ne ustvarjajo 

prihodkov od prodaje njihovih proizvodov. Obenem praviloma v njih poteka intenziven 

tehnološki razvoj, ki pomembno stroškovno obremenjuje njihove ustanovitelje (Janakova, 

2015). US Small Business Administration definira »start-up podjetje« kot mlado, tehnološko 

podjetje z visokim potencialom rasti. (Startups and high growth businesses, 2016). 

Paternoster (2014) je pri svoji definiciji »startup« podjetja še bolj ozko usmerjen, saj kot 

startup podjetje poimenuje le tista podjetja, ki so na novo registrirana, brez poslovne 

zgodovine in predvsem hitra pri razvoju nove, visoke tehnologije. Po mnenju avtorja je 

ključno tudi spoznanje, da so tovrstna podjetja pri svojih odločitvah v poslovanju popolnoma 

oportunistična, saj sledijo le enemu cilju, in sicer, da ustvarjajo dodano vrednost ob 

omejitvah, ki jih imajo zaradi svojih značilnosti.  

O razliki med tradicionalnimi in hitro rastočimi podjetji, imenovanimi tudi start-up podjetji, 

govorita tudi Aulet in Murray (2013), ki poudarjata glavne razlike med obema skupinama 

podjetij: 

 

Preglednica 2: Ključne značilnosti tradicionalnih podjetij in start-up podjetij.  

Tradicionalna podjetja Start-up podjetja 

Se osredotočajo na lokalni/regionalni trg Praviloma se osredotočajo na globalne trge 

Inovacije niso nujne za zagon in rast podjetja, 

prav tako ni zahtevana posebna konkurenčna 

prednost. 

Podjetje gradi konkurenčno prednost na določeni 

obliki inovacije (tehnologija, proces, 

organizacija, poslovni model) 

Nemobilna delovna mesta – gre za delo, ki se 

opravlja nujno lokalno, kot na primer v 

restavracijah, čistilnih servisih in drugih 

storitvenih dejavnostih. 

Mobilna delovna mesta – gre za delo, ki ga ni 

nujno izvajati lokalno, kot na primer proizvodnja 

izdelkov, programiranje aplikacije ... 

V večini primerov družinsko podjetje oziroma 

podjetje z zelo malo zunanjega kapitala. 

Praviloma podjetja z bolj razpršeno lastniško 

strukturo in širokim spektrom angažiranega 

zunanjega kapitala. 
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Tradicionalna podjetja Start-up podjetja 

Podjetje praviloma raste po linearnih stopnjah. 

Vsaka investicija denarja v podjetje praviloma 

rezultira v zelo hitrih učinkih v obliki povečanja 

prihodkov, denarnega toka, delovnih mest ... 

Podjetje ob zagonu praviloma izgublja denar za 

razvoj produkta in poslovnega modela, vendar 

lahko ob uspešni potrditvi na trgu hitro in 

pospešeno zraste. Vsaka investicija denarja v 

podjetje praviloma ne rezultira hitro v učinkih, 

kot so na primer povečanje prihodkov, 

denarnega toka, delovnih mest ... 

Vir: B. Aulet in F. Murray, 2013 

Colombo in Grilli (2004) v svoji študiji na primeru italijanskih start-up podjetij dokazujeta, da 

tovrstna podjetja za svojo rast uporabljajo pretežno lastna sredstva, ki pa so omejena, zato se 

za dodaten kapital zatekajo k zunanjim investitorjem. Njuna študija dokazuje, da bančna 

posojila niso primeren instrument za financiranje start-up podjetij, zato se osredotočata 

pretežno na druge zunanje vire financiranja. V razvitih svetovnih središčih tehnoloških 

podjetij je praksa zbiranja kapitala ustaljena in ponudba različnih investitorjev na tamkajšnjih 

tržiščih je bogata. Številne empirične študije dokazujejo pomen celotnega delujočega 

inovacijskega ekosistema, ki ga sestavljajo investitorji, start-up podjetja in ostala podporna 

infrastruktura. Tako Oh (2016) dokazuje, da je delujoč inovacijski sistem mogoč le ob 

sodelovanju vseh omenjenih komponent, obenem pa opozarja pred zlorabo termina, saj vsak 

inovacijski sistem še ni tudi ekosistem.  

Majhna tehnološka podjetja, imenovana torej start-up podjetja, pomembno spreminjajo 

svetovni zemljevid tehnološkega razvoja. Še več, s svojimi prodornimi tehnološkimi 

rešitvami in inovativnimi poslovnimi modeli povzročajo prave revolucije v industrijskih 

panogah, ki so bile do pred kratkim izključno v domeni velikih gospodarskih sistemov. Na 

začetku te strani so opisani le splošni dejavniki, ki so omogočili hiter razvoj tehnološkega 

podjetništva povsod po svetu. Na določenih območjih so pomembni dejavniki tudi še nekateri 

drugi. V Izraelu recimo razvoj start-up ekosistema poganjajo predvsem: a) vojaške sile, b) 

pomanjkanje naravnih bogastev, c) izoliranost od sosednjih držav, d) multikulturna družba, 

ter e) imigracije (Mitzner, 2015).  

Kot vidimo, je področje delovanja start-up podjetij, ali pa celo širše – delovanja celotnih 

startup ekosistemov, izredno kompleksno področje, ki so ga proučevali že številni avtorji v 

preteklosti. Zaradi specifičnosti vsakega od okolij, v katerem so se razvili svetovno znani 

start-up centri, univerzalnega recepta za izgradnjo okolja, v katerem bodo zagotovo uspevala 

vrhunska start-up podjetja, žal ni. Vlade mnogih držav so poskušale s kopiranjem posameznih 

elementov iz Silicijeve doline ali Izraela, vendar pri tem niso bile uspešne, ker je število 

dejavnikov, ki vplivajo na razvoj takega ekosistema, enostavno preveliko. Pri proučevanju 

različnih dejavnikov, ki vplivajo na uspeh start-up podjetij, se je vendarle razjasnilo nekaj 

tistih, ki zagotovo pomembno vplivajo na koncentracijo uspešnih podjetij iz posamezne regije 
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in med njimi je zelo visoko uvrščen prav dostop do kapitala za rast tovrstnih podjetij. V 

vsakem od start-up centrov, ki so našteti na začetku, deluje tudi učinkovit sistem financiranja 

od najbolj zgodnjih faz razvoja pa do faz, kjer si podjetja kapital za rast lahko poiščejo tudi 

drugje.  

1.2 Namen, cilji ter temeljna teza raziskave 

Namen magistrske naloge je raziskati možnosti financiranja mladih tehnoloških podjetij iz 

Srednje Evrope na lokalnih trgih kapitala, ter v mednarodnem okolju.  

Temeljni tezi raziskave sta dve: prva je ta, da imajo mlada tehnološka podjetja iz Srednje 

Evrope bistveno bolj omejene možnosti pri pridobivanju dodatnih virov financiranja kot njim 

sorodna podjetja iz Zahodne Evrope ali ZDA. Kot v svoji študiji ugotavlja Minh ha Duong, se 

ekosistem Evropskih start-up podjetij še zdaleč ni približal razvojni stopnji, na kateri je 

tovrsten ekosistem v ZDA (Duong, 2015). Na možnosti financiranja start-up podjetij 

pomembno vplivajo sistemske spodbude tovrstnim investicijam, je pa ta učinek manjši v 

okoljih, ki so manj naklonjena delovanju v razmerah negotovosti (Li, Zahra, 2012). 

Na aktivnosti privatnih investitorjev v start-up podjetja pomembno vpliva tudi aktivnost 

javnih investitorjev, oziroma investitorjev, katerih sredstva so javnega izvora. Kot v svoji 

študiji ugotavlja Guerini (2016), imajo podjetja, ki so prejela investicijo s strani javno 

podprtega investitorja, večjo verjetnost, da uspejo v poznejših razvojnih fazah pridobiti tudi 

povsem komercialnega investitorja.  

Druga temeljna teza je, da je strategija pri zbiranju kapitala in njegova primerna oblika za 

tovrstna podjetja v veliki meri pogojena z razvojno fazo, v kateri se določeno podjetje nahaja 

v danem trenutku. Faza razvoja, v kateri se nahaja podjetje v času iskanja kapitala, namreč 

ključno definira vrsto kapitala, ki ga lahko podjetje pridobi, in višino pridobljenega kapitala 

(Vital, 2013).  

Nanda in Rhodes-Knopf (2013) ravno tako dokazujeta, da je za uspešnost posameznega 

pogovora med investitorjem in podjetnikom eden ključnih dejavnikov ravno poznavanje 

investitorjeve naložbene politike in to, da se podjetnik pogovarja s ponudnikom primerne 

oblike kapitala.  

Na podlagi teh dveh temeljnih analiz so bili oblikovani naslednji cilji: 

− pregledati strokovno teorijo s področja financiranja mladih tehnoloških podjetij, 

− narediti analizo virov financiranja za tovrstna podjetja s področja Srednje Evrope, 

Zahodne Evrope in ZDA, 

− proučiti razlike med posameznimi trgi razpoložljivih virov, 
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− proučiti optimalne strategije pri iskanju finančnih virov za podjetja s področja Srednje 

Evrope, 

− na podlagi ugotovitev podati priporočila ustanoviteljem in vodstvom mladih tehnoloških 

podjetij iz Srednje Evrope glede optimalnih pristopov k zbiranju kapitala za njihovo 

nadaljnjo rast. 

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave  

Omejitve pri raziskovanju se nanašajo predvsem na empirični del magistrske naloge. Medtem 

ko obstaja dovolj znanstvene in strokovne literature za učinkovito raziskovalno delo v 

teoretičnem sklopu magistrske naloge, pa je število transakcij s tveganim kapitalom v regiji 

Srednje Evrope relativno majhno. Dodatno je mnogo od transakcij med start-up podjetji in 

investitorji zaupne narave, pri čemer niti podjetniki niti investitorji niso pripravljeni razkriti 

občutljivih detajlov glede višine investiranega kapitala ali vrednotenj podjetij, po katerih so 

bile sklenjene transakcije.  

Druga velika omejitev pri raziskovanju je dejstvo, da iz prostora Srednje Evrope doslej ni bilo 

velikega števila tehnoloških podjetij, ki bi uspešno zbrala tvegani kapital in bi lahko iz 

njihovih primerov oblikovali statistično značilne modele. Na relativno majhno število 

tovrstnih transakcij in posledično omejitve pri možnosti raziskovanja v svoji študiji opozarja 

tudi Rupeika-Apoga (2014). Zato je narava naloge tudi exploratornega značaja.  

Tretja izmed glavnih omejitev je vezana na razdrobljenost tržišč in njihovo neprimerljivost. V 

ZDA je pridobivanje podatkov o posameznih transakcijah relativno enostavno, saj se večina 

njih zgodi v središčih, kjer je najbolj razvit start-up ekosistem. V Evropi so tržišča bistveno 

bolj razdrobljena in tudi pogoji se med njimi bistveno bolj razlikujejo (Duong, 2015). Še 

korak dlje v tem pogledu pa je področje Balkana in Srednje Evrope, kar nalaga naši raziskavi 

še težje delo. Na problematiko razdrobljenosti tržišč opozarjata tudi Tykvova in Schertler 

(2011).   

Pri izdelavi magistrske naloge smo izhajali iz glavne predpostavke, da se bodo podjetja iz JV 

Evrope, ki so zbrala kapital v enem od finančnih središč, torej Londonu, New Yorku, San 

Franciscu oz. kje drugje, razumela kot podjetja iz regije, iz katerih originalno izhajajo, ne 

glede na to, da so po zbranem kapitalu najverjetneje preselila sedež podjetja in celotno 

intelektualno lastnino v okolje, od koder izhaja investicijski kapital. Druga pomembna 

predpostavka v magistrski nalogi je bila, da v slednji nismo upoštevali trenutno optimalnih 

davčnih struktur, saj se davčno področje investicij tveganega kapitala zelo hitro spreminja.  
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1.4 Uporabljene metode raziskave 

Raziskovalni okvir, določen za to magistrsko nalogo, je študija primerov osmih start-up 

podjetij iz Srednje Evrope, ki so bile uspešne pri pridobivanju domačega ali tujega 

investicijskega denarja. Metoda raziskovanja temelji na analitičnem pristopu in sklepanju na 

podlagi pridobljenih podatkov iz vzorca raziskanih podjetij. Za potrebe raziskave je izdelan 

postrukturiran intervju z osmimi raziskovanimi podjetji, preko katerega so bile pridobljene 

ključne informacije, ki so omogočile oblikovanje sklepov glede tega, kateri so ključni 

dejavniki uspešnosti zbiranja kapitala za rast tehnoloških podjetij iz Srednje Evrope ter kateri 

so optimalni pristopi in strategije, ki jih lahko uporabijo podjetniki, ko se lotevajo zbiranja 

tovrstnega kapitala.  

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu predvsem povzemamo ugotovitve 

avtorjev znanstvenih člankov s področja podjetništva, investicijskih skladov, specializiranih 

na start-up podjetja. Proučujemo znanstveno literaturo glede podjetniških ekosistemov, kaj 

slednje poganja in kaj jih ovira pri njihovem razvoju. V tem delu se tudi posvečamo 

značilnostim posameznih vrst kapitala, ki je na voljo podjetjem v različnih razvojnih fazah.  

V drugem, empiričnem delu so predstavljeni izsledki raziskave, ki je potekala preko 

polstrukturiranih intervjujev s posameznimi podjetniki, ki so uspešno zbrali investicijski 

kapital, ter dvema podjetnikoma, ki pri tem nista bila uspešna. Vsi intervjuvanci so bili 

seznanjeni z namenom intervjuja, obenem pa jim je bila zagotovljena anonimnost.  

Podatke, zbrane preko intervjujev, smo postavili tudi v kontekst z ostalimi informacijami o 

investicijah v start-up podjetja, zbranimi preko specializiranih revij in baze Preqin. Podatki iz 

intervjujev so bili analizirani, rezultati pa ob podpori znanstvenih dognanj uporabljeni pri 

odgovoru na ključni znanstveni vprašanji, torej katere so optimalne poti do rasti tehnoloških 

podjetij iz Srednje Evrope in ali na vrsto investicijskega kapitala vpliva tudi faza razvoja, v 

kateri se podjetje nahaja v času zbiranja kapitala. Ključni zaključki magistrskega dela so v 

seznamu priporočil za podjetnike, ki se bodo v prihodnje odločali glede strategij pri zbiranju 

kapitala za rast njihovih podjetij.  

1.5 Struktura magistrske naloge 

Kratkemu uvodu sledi teoretično poglavje, v katerem so obdelani osnovni termini in definicije 

s področja financiranja podjetij, s poudarkom na mladih tehnoloških podjetjih. V tem 

poglavju so obdelani vsi osnovni termini glede vrst investicij in razvojnih faz, v katerih se 

nahajajo podjetja, ko iščejo zunanje vire financiranja za svoj nadaljnji razvoj. Sledi poglavje, 

v katerem smo pojasnili osnovni namen investicij v start-up podjetja, saj je poznavanje 

slednjega ključno za analizo obnašanja investitorjev in tudi podjetnikov, ki iščejo tovrstni 

kapital. Sledi mu teoretično podpoglavje o razmerjih med podjetnikom in investitorjem, ki se 
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razlikujejo v odvisnosti od tega, v kateri razvojni fazi se nahaja podjetnik, ko zbere kapital in 

glede na vrsto investitorja na drugi strani. Nato pojasnimo še osnovne organizacijske 

značilnosti skladov tveganega kapitala in to poglavje zaključimo s predstavitvijo aktivnosti 

investitorjev tveganega kapitala v ZDA, Evropi in v regiji Srednje Evrope.  

V 3. poglavju preidemo s teoretičnega na empirični del raziskave in v njem predstavimo 

metodologijo raziskovanja. V tem poglavju predstavimo način zajema podatkov za analizo, 

zatem opisujemo podjetja, ki so bila predmet analize, vprašanja, katera smo uporabili pri 

raziskovanju, raziskovalni instrument, ter način analize zbranih podatkov od intervjuvancev.  

Rezultati analize so predstavljeni v 4. poglavju, kjer predstavimo rezultate analize podatkov, 

pridobljenih preko intervjujev z izbranimi podjetniki. Odgovore analiziramo vsebino po treh 

sklopih, in sicer smo najprej analizirali podjetja v njihovih fazah pred začetkom zbiranja 

kapitala oziroma v njihovih pripravah na samo zbiranje, nato smo se osredotočili na analizo 

odgovorov, pridobljenih na temo samega procesa zbiranja kapitala podjetnikov, na koncu pa 

smo analizirali še stanje v proučevanih podjetjih po uspešno zbranem kapitalu. Pri tem smo 

analizirali tudi dve podjetji, ki nista uspešno zbrali kapitala, in ju uporabili kot kontrolna 

primera. Že ob podajanju ugotovitev analize, še bolj poudarjeno pa ob koncu poglavja 

predstavimo tudi primerjavo naših ugotovitev s teoretičnimi izhodišči, podanimi v prvem delu 

magistrske naloge.  

V 5. poglavju podamo ključne ugotovitve, pridobljene preko pregleda teoretičnih izhodišč in 

analize proučevanih podjetij. Predstavimo dejavnike, ki najpomembneje vplivajo na uspešnost 

zagotavljanja financiranja start-up podjetij iz proučevane regije in podamo ključna priporočila 

podjetnikom, ki načrtujejo zagon tehnoloških start-up podjetij oziroma tistim, ki so v fazah, 

ko je za njihovo nadaljnjo rast treba zagotoviti dodatno financiranje. 

Magistrsko nalogo sklenemo s kratkim pregledom omejitev pri raziskovanju in s 

predstavitvijo možnosti za nadaljnje raziskovanje proučevanega področja. 
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2. INVESTICIJE ZA RAST TEHNOLOŠKIH PODJETIJ 

2.1 Opredelitev in definicije 

Investicija tveganega kapitala je vsaka investicija, ki je namenjena špekulativni dejavnosti. 

Tvegani kapital se nanaša na sredstva, namenjena naložbam z visokim tveganjem in visokimi 

pričakovanimi donosi. Med tovrstne naložbe štejemo podrejene dolžniške pogodbe in 

investicije v tehnološka podjetja. Zaradi svoje narave tovrsten kapital lahko prinese 

spektakularne donosnosti v nekaj letih, lahko pa njegova vrednost zbledi v visokih izgubah za 

vlagatelja (Investopedia, 2016). Tvegani kapital je bil ključni vir financiranja za 

komercializacijo radikalnih inovacij v ameriškem gospodarstvu v zadnjih nekaj desetletjih 

(Kortum in Lerner, 2010). Ravno tako je bil pojav novih industrij kot denimo polprevodnikov 

in biotehnoloških znanosti, ter interneta, v veliki meri posledica tveganega kapitala, ki je bil 

tem podjetniškim skupinam na voljo (Nanda in Rhodes-Kropf, 2013).  

Investicije tveganega kapitala so predvsem povezane z izredno visokim naložbenim 

tveganjem. Tako tovrstno investiranje od investitorja terja pripravljenost, da svoja sredstva 

deloma ali v celoti tudi izgubi. Pravzaprav je verjetnost za slednje precej visoka, saj sodeč po 

študiji Halla in Woodwarda (2010) 50 % vseh start-up podjetij, ki dobijo kapital, propade v 

celoti, torej investitorji ne dobijo povrnjenega niti evra od njihovih vloženih sredstev. 

Sahlman (2010) ugotavlja, da 85 % vseh donosov v skladih tveganega kapitala prihaja iz le 10 

% vseh naložb.  

Investitorji tveganega kapitala so dobro poučeni investitorji z dolgim rokom investicijskega 

horizonta. Medtem ko je naložba v tvegani kapital primerna za dolgoročnega investitorja z 

visoko stopnjo razpršenosti njegovega portfelja naložb, po drugi strani ni primerna za 

investitorja s kratkoročnimi investicijskimi nameni in z nizko stopnjo razpršenosti njegovih 

naložb (Hellman, Thiele, 2015).  

Investicijski razred Nanda in Rhodes-Knopf (2013) definirata kot skupino finančnih 

instrumentov s podobnimi karakteristikami in ki se na trgu obnašajo podobno drug drugemu. 

V osnovi se razlikujejo razredi finančnih instrumentov, ki temeljijo na realnih sredstvih od 

tistih, ki imajo za osnovo finančna sredstva. Druga možna delitev je na lastniške investicijske 

razrede, pri katerih osnovo predstavljajo delnice, in dolžniške investicijske razrede, pri katerih 

osnovo predstavljajo obveznice. Poleg omenjenih osnov pogosto predstavljajo še denarna 

sredstva, nepremičnine, tuje valute in naravna bogastva. Pogosto so instrumenti znotraj 

posameznega razreda regulirani z isto zakonodajo, ne pa tudi vedno (Cassar, 2004).  

Tehnološka podjetja so podjetja, ki se pri razvoju in izdelavi osredotočajo primarno na 

tehnološke produkte in storitve. Kljub temu da se v današnji literaturi in na internetnih 
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portalih izraz »tehnološko podjetje« uporablja zelo pogosto, so meje med »tehnološkim« in 

»netehnološkim« podjetjem dokaj jasne. Slednje Payne (2012) definira na bazi primerov: 

IBM je tehnološko podjetje, saj denar služi s prodajo tehnoloških rešitev, ki jih razvija. Intel 

je ravno tako tehnološko podjetje, saj so tudi njihovi prihodki primarno rezultat prodaje 

računalniških procesorjev in drugih tehnoloških komponent. Apple Computers na drugi strani 

lahko le delno označimo kot tehnološko podjetje, in sicer v delu strojne in programske 

opreme (iPhone, iPad, OS X itd.). Po drugi strani pa je istočasno Apple Computers tudi 

netehnološko podjetje, saj velik del njegovih prihodkov izhaja iz prodaje glasbe, knjig, filmov 

in ostalih dobrin, katere je mogoče kupiti preko njihove platforme. Ta del podjetja le 

uporablja tehnologijo, razvito v njihovem podjetju, vendar pa te tehnologije ne prodaja na 

trgu, zato ne spada med tehnološka podjetja (Payne, 2012). Zaradi izredno hitrega razvoja 

novih tehnologij in novih poslovnih modelov, po katerih se prepoznavajo nekatere vrste novih 

podjetij, Payne tudi kliče po novi terminologiji, ki bi bila splošno priznana po vsem svetu in 

bi nedvomno opisovala posamezne nove deležnike podjetniškega ekosistema.  

Proces financiranja s tveganim kapitalom je pod močnim vplivom več, med seboj neodvisnih, 

tveganj. Dejavnosti podjetnika, posledično pa tudi investicija investitorja, sta v veliki meri 

povezani ne le z negotovostjo glede tržnega uspeha proizvoda, temveč tudi z nejasnostmi, ki 

so vezane na tehnično brezhibnost proizvoda, ki je predmet financiranja (Davis, 

Schachermayer, Tompkins, 2004).  

Pogodba o tveganem kapitalu je podpisana med podjetnikom in investitorjem tveganega 

kapitala, imenovanem tudi “venture investitor”. Podjetnik se v njej zaveže, da bo v 

določenem času razvil in komercializiral določen proizvod, ki bo obema stranema prinesel 

maksimalni donos na vložena sredstva (oziroma čas in znanje v primeru podjetnika). 

Investitor za sredstva, ki jih vloži v podjetje, pridobi določen lastniški delež (Lukas, Molls, 

Welling, 2016). 

Popov in Roosenboom (2013) navajata tri ključne mehanizme, s katerimi naj bi tvegani 

kapital pripomogel k večjemu številu start-up podjetij. Kot prvič lahko tovrstni investitorji 

neposredno financirajo ustanavljanje in rast start-up podjetij. Keuschnigg (2004) je razvil 

model, po katerem uspeh podjetnika sestoji iz nujnih sestavnih delov, katerega ključni del je 

financiranje, saj mu to omogoči razvoj, ki si ga samo z lastnimi sredstvi ne bi mogel 

privoščiti. Poleg tega po mnenju Keuschnigga investitor podjetniku zagotovi tudi dodatne 

storitve, mentorstvo, povezave in podobno. Drugič, podjetniki se zahtevnega razvoja svojih 

tehnoloških proizvodov lotevajo samo takrat, ko obstaja pri njih zavedanje o obstoju tovrstnih 

možnosti financiranja. Tretjič, ugotavljata, da so start-up podjetja pogosto rezultat »spin-off« 

aktivnosti iz večjih gospodarskih sistemov, oziroma da pogosto nastajajo znotraj večjih 

tehnoloških centrov. Podobno tudi Gompers, Lerner in Scharfstein (2005) raziskujejo 

aktivnosti večjih, javnih delniških družb, pri ustanavljanju novih podjetij in odcepljanju 

posameznih delov poslovanja v ta novo nastala podjetja. Ugotavljajo, da so mlajša podjetja, 
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katerih delnice kotirajo na organiziranih trgih, bolj nagnjena k spodbujanju start-up 

dejavnosti. To je po njihovem mnenju predvsem posledica aktivnosti posameznih zaposlenih, 

ki zapustijo ta uveljavljena podjetja, ter se lotijo svojih podjetniških zgodb.  

2.2 Vrste investicij glede razvojno stopnjo podjetja in tip investitorja 

 

V tem magistrskem delu se osredotočamo na financiranju tehnoloških podjetij v razvojnih 

fazah, ki nastopijo prej, preden je podjetje sposobno prodajati svoje delnice na organiziranih 

trgih kapitala, denimo na borzi vrednostnih papirjev. Ravno tako je fokus na podjetjih, ki si ne 

morejo v celoti financirati svojega poslovanja z dolžniškim kapitalom, ki ga ponujajo 

komercialne banke. Slednje imajo namreč standardizirane zahteve glede zavarovanj, ki 

morajo ob najemu posojil predložiti lastniki podjetij, oziroma podjetje samo (Kamhi, 2003). 

Barry in Mihov (2015) dokazujeta, da je bančno financiranje podjetij predvsem povezano z 

nižjimi diskonti pri ocenjevanju podjetij, kot je to običajno za lastniško financiranje. Ta 

razlika je še večja v obdobju večje negotovosti. Po drugi strani pa Gonzalez in James (2007) 

dokazujeta, da bančno financiranje in tvegani kapital nista vedno substituta, temveč sta lahko 

tudi alternativna, celo konkurenčna vira financiranja podjetij.  

 

Pri start-up podjetjih večino premoženja predstavlja tehnološko znanje ter podobno 

neoprijemljivo premoženje, ki ga je izredno težko ovrednotiti s standardnimi metodami 

vrednotenja, ki se uporabljajo v oddelkih za upravljanje s tveganji v poslovnih bankah. 

Tovrstna podjetja zato po mnenju Wintona in Yeramillija (2008) niso primerni klienti za 

tovrstne ponudnike dolžniškega kapitala. Na drugi strani Bottazzi (2008) pokaže, da so 

investitorji tveganega kapitala boljši financerji start-up podjetij od komercialnih bank, saj za 

razliko od slednjih pomagajo pri rekrutiranju vodilnih kadrov, pomagajo pri zbiranju 

nadaljnjih rund kapitala, ter nasploh proaktivno vodijo svoje naložbe.  

 

Možnosti bančnega financiranja malih in srednje velikih podjetij je dodatno zaostrilo sprejetje 

novega standarda kreditiranja poslovnih bank, imenovanega BASEL II. Slednji je omogočil 

boljše ocene tveganja v poslovnih bankah, obenem pa od bank zahteva večjo stopnjo kontrole 

komitentov in naložb (Kragelj, 2006).  

 

Bančni viri financiranja torej povečini niso primeren instrument za financiranje rasti start-up 

podjetij, zato pa so toliko primernejši investitorji tveganega kapitala vseh vrst. Ekonomska 

teorija povečini podpira postopno investiranje v teh razvojnih fazah in poglobljen nadzor 

investitorja nad podjetjem, ki je prejelo sredstva. Kaplan in Stromberg (2001) tako navajata, 

da pogodbe o tveganem kapitalu določajo odločevalske nivoje pri upravljanju s sredstvi 

portfeljskega podjetja, medtem ko Bergemann in Hege (1998) zagovarjata, da je optimalen 

tisti model investiranja, pri katerem je investicija časovno razpotegnjena preko daljšega 

časovnega obdobja, saj omogoča zmanjšanje nevarnosti za obe strani zaradi časovno pogojene 

asimetrije informacij. Že omenjeno tveganje pomembno zmanjšuje tudi uporaba kombiniranih 

finančnih instrumentov kot denimo konvertibilnih posojil, kar v svoji študiji podpira tudi 

Trester (1998). Zelo globoko pa sta šla v svoji študiji možnih načinov financiranja start-up 
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podjetij Winton in Yerramilli (2008), katerih model predvideva, da je podjetnikova odločitev 

o tem, ali se bo financiral z bančnimi viri ali s tveganim kapitalom, odvisna predvsem od 

pričakovanj po poročanju in na drugi strani od tveganosti posamezne naložbe. V svojih 

zaključkih ugotavljata, da so upravljavci tveganega kapitala boljši nadzorniki tovrstnih 

podjetij od bank in posledično bolj ustrezajo podjetnikom kot poslovne banke.  

 

Delitev faz financiranja start-up podjetij je področje, kjer so meje zabrisane, oziroma se 

prilagajajo trenutnim makroekonomskim razmeram na posameznem trgu. Randa in Rhodes-

Knopf (2013) tako poudarjata, da so faze financiranja, ki bodo opisane v nadaljevanju, mnogo 

bolj odvisne od stopnje investicijske aktivnosti na trgu, torej posredno od makroekonomskih 

razmer kot od stopnje, v kateri se trenutno nahaja določeno podjetje. Seveda obstajajo tudi 

izjeme, saj je bilo sodeč po Stanglerju (2009) precej gospodarskih družb, ki so danes 

vključene na seznam Fortune 500, ustanovljenih v obdobjih slabih makroekonomskih razmer.   

 

V grobem lahko financiranje razdelimo v sedem faz, ki jih predstavljamo v nadaljevanju: 

2.2.1 Faza financiranja z lastnimi viri 

 

V tej fazi, pogosto v angleškem jeziku poimenovani tudi 1F (angl. One Founder), se nahajajo 

podjetja, ali podjetniške skupine, ki niti nimajo še ustanovljene formalne oblike gospodarske 

družbe. Podjetniki si torej financirajo svoj razvoj proizvoda sami, obenem raziskujejo možne 

poslovne modele, s katerimi bi lahko uspeli na trgu, vendar slednjih še niso niti preizkusili v 

praksi niti niso opravili obsežne marketinške analize, s katero bi preverili katero od svojih 

marketinških hipotez (Straz, 2013). Odveč je poudariti, da so lastni viri podjetnikov običajno 

zelo omejeni in za podjetje, ki se ukvarja z intenzivnim tehnološkim razvojem, razmere kmalu 

postanejo finančno nevzdržne. To vrzel dokazujejo tudi druge empirične študije (Meyer, 

1990, Black, 1996, Evans & Jovanovic, 1989, itd.), ki dokazujejo, da start-up podjetja na 

svojih začetkih temeljijo na lastnih virih financiranja, ki pa so zelo omejeni. Podjetja se v tem 

primeru rešujejo na dva načina. Prvi je, da upočasnijo svoj razvoj proizvoda, s tem zmanjšajo 

stroške in obenem opravljajo določene storitve na trgu, s katerim si služijo sredstva za 

nadaljnji razvoj. Žal v času, ko poteka intenziven tehnološki razvoj na številnih krajih 

istočasno, ta pristop pogosto pomeni, da podjetje začne zaostajati za konkurenčnimi 

razvojnimi ekipami (Root, 2015). Druga možnost za podjetje je, da si poišče druge, zunanje 

vire financiranja, torej da prestopi v naslednjo fazo. 

2.2.2  »3F« faza  

 

Kratica 3F izhaja iz humornega angleškega poimenovanja treh skupin vlagateljev, katere je 

mogoče prepričati, da vložijo v projekt, ki se nahaja v tej fazi. To so lahko le družina (angl. 

Family), prijatelji (angl. Friends) in norci (angl. Fools). To je faza, v kateri je podjetje še 

vedno v zelo zgodnji fazi razvoja, razvit je prvi prototip proizvoda, s katerim podjetniki 

dokazujejo svojemu ožjemu krogu ljudi, da je določeno težavo na trgu oziroma priložnost 

možno izkoristiti za svoj uspeh. Še vedno pa podjetje nima preizkušenega modela prodaje niti 
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proizvod še ni na stopnji, kjer bi ga bilo mogoče patentirati ali preizkusiti z njegovo 

komercializacijo (Straz, 2013). Za to fazo je značilna zelo nizka stopnja formalizacije 

odnosov med podjetnikom in investitorjem, saj od slabše poučenih vlagateljev ali družine ni 

mogoče pričakovati, da bodo za pripravo investicijsko dokumentacijo angažirali drage pravne 

svetovalce, ali da bodo pred svojo investicijo opravili zelo poglobljen skrbni pregled podjetja, 

v katerega nameravajo investirati svoja sredstva. Colombo in Grilli (2005) poudarjata dva 

pomembna učinka tovrstnega investiranja na razvoj start-up podjetja: prvič, podjetja, ki sta jih 

proučevala v njuni študiji in so bila tovrstno financirana, so dosegala bistveno hitrejšo rast od 

tistih podjetij, ki niso prejela te vrste financiranja. In še bolj zanimivo: ta zaključek je obveljal 

samo pri tistih ustanoviteljih podjetij, ki so imeli dovolj visoko stopnjo socialnega kapitala. Z 

drugimi besedami, visokokvalificirani podjetniki, ki so imeli bogat socialni kapital in 

pridobili zunanje vire financiranja, so delovali na mnogo višjem nivoju kot podobno 

usposobljeni podjetniki, ki niso zbrali dodatnega financiranja. Zneski, ki jih podjetnik lahko 

zbere v tej fazi, se seveda zelo razlikujejo od primera do primera, vendar praviloma tudi tu ne 

moremo govoriti o znatnih vsotah, zato je podjetnik pogosto v relativno kratkem času spet 

postavljen pred naslednjo stopnico zbiranja kapitala, pri kateri mora prestopiti prag svojega 

ožjega socialnega okolja (Root, 2015).  

2.2.3 Semenska faza 

 

Tej fazi v žargonu pravimo tudi »angelska faza«, saj se investitorji, ki nastopajo v njej, 

predstavljajo kot poslovni angeli. Poslovni angeli so posamezniki ali skupine posameznikov, 

ki investirajo svoja presežna sredstva v mlada podjetja. Pogosto so ti posamezniki tudi sami 

uspešni sedanji ali bivši podjetniki, ki so pripravljeni del svojega premoženja, do katerega so 

prišli s svojimi podjetniškimi podvigi, nameniti razvoju nove generacije podjetnikov 

(Businessdictionary, 2016). V zadnjem desetletju so angelske investicije postale izredno 

pomemben vir financiranja start-up podjetij, saj je po podatkih baze Crunchbase 

(www.crunchbase.com) v ZDA trg angelskih investicij med letoma 2007 in 2013 rastel po 

povprečni stopnji rasti 33 % letno. Po podatkih OECD (2011) je obseg trga angelskih 

investicij celo primerljiv z velikostjo trga tveganega kapitala, ki je leta 2009 znašal približno 

18,3 milijarde evrov. Tak porast angelskih investicij je po mnenju Hellmanna in Thiele-ja 

(2015) med drugim tudi posledica vrzeli na trgu kapitala, ki je nastala, ko so se skladi 

tveganega kapitala začeli bolj ozirati za nekoliko zrelejšimi podjetji. Pri poslovnih angelih je 

pomembno poudariti, da njihov motiv za investicije pogosto ni povezan izključno z 

zasledovanjem finančnega učinka, torej doseganja donosnosti na vložen kapital, temveč se za 

investicije pogosto odločajo tudi iz drugih, manj materialističnih vzgibov. Nekateri želijo 

prispevati k razvoju okolja, v katerem se gibljejo, drugi v mladih podjetnikih vidijo sami sebe 

pred mnogimi leti in želijo mladim omogočiti pogoje, kot so jih imeli oni (ali pa so jih 

pogrešali), ko so bili na tej razvojni stopnji v njihovih karierah. Najboljši poslovni angeli so 

tisti investitorji, ki v ciljno podjetje prinesejo mnogo več kot le svoj investiran kapital. 

Praviloma podjetnikom pomagajo z nasveti in izkušnjami, izvajajo mentorske naloge in 

nasploh igrajo vlogo aktivnega investitorja. Za podjetnika je pomembno, da poslovni angel 

izhaja iz industrije, ki je sorodna njegovi, saj mu lahko na ta način odpre več vrat do 
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poslovnih partnerjev, ter pomaga z bolj kvalitetnimi izkušnjami iz njegove prakse (Ramadani, 

2012). Za razliko od vseh faz, ki bodo opisane v nadaljevanju, je za poslovne angele značilno, 

da so zadnja stopnja neformalnega vira kapitala. Investicijska dokumentacija, ki se pripravlja 

v teh fazah, je sicer mnogo bolj kompleksna kot v 3F ali 1F fazah, ampak še vedno 

enostavnejša kot v fazah, ki sledijo (Hellmann, Thiele, 2015). 

2.2.4 Zgodnja razvojna faza 

 

Če je za vse dosedanje faze razvoja podjetja veljalo, da so bili viri financiranja do neke mere 

neformalizirani, je zgodnja faza prva, v kateri podjetja iščejo formalne vire kapitala, torej 

kapital, ki ima svojega profesionalnega upravljavca (Admati, Pfleiderer, 1994). V teh fazah so 

podjetja pogosto že razvila svoj proizvod do stopnje, ko ga je mogoče vsaj v omejenem 

obsegu ponuditi na trgu, četudi morda še vedno ne generirajo prihodkov iz naslova njegove 

prodaje. Podjetja v tej fazi še vedno intenzivno testirajo funkcionalnosti proizvoda, obenem 

pa tudi raziskujejo različne možne prodajne pristope, s katerimi bi dosegla optimalno 

učinkovitost na trgu. Ker podjetja v tej fazi še vedno spremlja intenziven produktni razvoj, 

obenem pa zaposlujejo prodajno osebje, so njihove potrebe po kapitalu znatno večje kot v 

predhodnih fazah. Posledično so tudi zneski, ki jih iščejo, bistveno višji. Za nagovarjanje 

profesionalnih investitorjev oziroma upravljavcev kapitala pogosto le zaupanje v podjetnika 

ni več dovolj, zato je to faza, v katerih podjetja sestavljajo podrobnejše poslovne načrte. 

Najpomembnejši cilji financiranja te razvojne faze so: optimizacija distribucije, 

internacionalizacija, okrepitev obratnega kapitala in optimizacija poslovnega modela, da 

slednji pripelje podjetje do naslednje faze razvoja (Whitehouse, 2015). Pri investicijah se 

uporabljajo bistveno kompleksnejši paketi dokumentacije, ki so praviloma sestavljeni s strani 

specializiranih pravnih svetovalcev. V tej fazi govorimo predvsem o financiranju s strani 

skladov tveganega kapitala (angl. Venture capital funds). Posamezni skladi tveganega kapitala 

se med seboj močno razlikujejo, tako po njihovih velikostih kakor tudi po investicijskih 

fokusih, tako da je težko govoriti o njihovih splošnih značilnostih. Bistven člen, ki združuje 

večino skladov tveganega kapitala, ki nastopajo v zgodnjih razvojnih fazah podjetij, je, da ne 

odkupujejo obstoječih poslovnih deležev v ciljnih podjetjih, temveč njihov kapital služi za 

povečevanje kapitala podjetij in financiranju nadaljnje rasti slednjih (Brooks, 2013). Zaradi 

svoje organizacijske strukture, baze investitorjev, katerih sredstva upravljajo in zaradi 

zagotavljanja višje ravni kontrole, tovrstni investitorji vedno v portfeljskih podjetjih 

imenujejo člane uprav ali prokuriste po svoji izbiri (Admati, Pfeiderer, 1994). V popularnem 

jeziku se ta faza financiranja pogosto poimenuje tudi »A runda«. 

2.2.5 Faza rasti in širitve  

 

Podjetja, ki so uspešno prestala zgodnjo razvojno fazo in zbrala začetni kapital s strani 

skladov tveganega kapitala, imajo praviloma pred sabo glavni cilj, da lansirajo njihov 

proizvod na trg, ter se poslužijo poslovnega modela, za katerega verjamejo, da bo uspešen, ter 

jim omogočil generiranje prihodkov od prodaje. Predpostavimo, da so pri tem uspešna in 

njihov proizvod dejansko doživi pozitiven odziv na trgu, ter vzbudi zaupanje kupcev. V tem 
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primeru podjetja želijo pospešiti prodajo in nadaljnjo produktno optimizacijo, saj je 

priložnost, ki se jim ponuja, še toliko bolj očitna. Pri tem pogosto prihaja do paradoksalne 

situacije, saj bolj kot je določen proizvod prepoznan na trgu kot uspešen, več kapitala 

dejansko podjetje potrebuje za pospešeno nadaljnjo rast (CVCA, 2009). V trenutku, ko 

podjetje namreč prodre na trg ter pri tem ogrozi ostale konkurente slednji odreagirajo in 

poskušajo s svojimi strategijami izriniti novega tekmeca iz igre. Korelacijo rasti stroškov 

razvoja in konkurenčnosti podjetja sta raziskovala tudi Zhao in Cavusgil (2014), ki sta 

dokazala, da z rastjo podjetja stroški razvoja dejansko ne upadajo, če želi podjetje ohraniti 

konkurenčni položaj na trgu. Intenzivno sodelovanje med podjetji lahko sicer vpliva na boljšo 

profitabilnost, vendar po mnenju Parkerja (2012) prinaša tudi številna dodatna tveganja, ki jih 

ni v primeru, da podjetje določen proizvod razvija samo. Ravno tako sodelovanje več 

projektov nujno pomeni več porabljenega časa za usklajevanja, kar v svoji študiji dokazujeta 

tudi Wallenberg in Schaffler (2014).  

 

Podjetje tako potrebuje še več sredstev, da si lahko privošči dodatne zaposlene, oziroma da 

ohrani obstoječe zaposlene, ki so pod pritiskom konkurenčnih ponudb s strani konkurenčnih 

podjetij. To fazo praviloma še vedno financirajo skladi tveganega kapitala, ki so specializirani 

na »B ali C runde«. Še vedno ne govorimo o odkupih obstoječih deležev družbenikov, temveč 

gre glavnina investicij v razvoj prodajne mreže podjetij ter v manjšem obsegu v financiranje 

produktnega razvoja (Brooks, 2013). 

2.2.6 Odkupna faza  

 

Za podjetja v tehnološkem sektorju, ki so uspešno prešla skozi vse doslej omenjene faze, je 

značilna izredno hitra rast zaposlenih ter od faze rasti in širitve pogosto tudi hitra rast 

prihodkov od prodaje njihovega proizvoda. To strmo rast prihodkov je dolgoročno izredno 

težko ali celo nemogoče vzdrževati in za podjetja, ki postanejo vodilni v svojih nišah, je 

značilno, da se na določeni točki njihova rast prihodkov umiri, ter preidejo v tako imenovano 

zrelo fazo razvoja. Stopenjsko financiranje, ki omogoči tako rast, podrobno proučuje Lukas 

(2016), ki dinamiko investiranja kapitala, ter posledično financiranja določenih projektov s 

tem kapitalom, raziskuje v razmerah tehnološke in ekonomske negotovosti. V svoji študiji 

dokaže večjo profitabilnost naložb skladov tveganega kapitala v razmerah negotovosti kot v 

stabilnih okoljih. To je po njegovem mnenju v veliki meri posledica zmožnosti podjetij, 

podprtih s tveganim kapitalom, da prevzemajo druga podjetja na trgu, s čimer pridobijo 

tehnologijo, oziroma njihov tržni delež. V tem obdobju podjetja niso več zanimiva za klasične 

investitorje tveganega kapitala, ki iščejo hitro rastoča podjetja, zato financiranje z njihove 

strani ni več mogoče (Straz, 2013). Po drugi strani podjetja, ki dosežejo določeno velikost v 

pomenu števila zaposlenih in ustvarjenih prihodkov, preidejo v obdobje, ko tveganja, 

povezana z razvojem proizvodov in doseganjem tržnih deležev v niši nadomestijo tveganja 

drugih oblik, povečini povezana z notranjo organizacijo in vodenjem (Hirai, 2010). 

Podjetniki, ki razvijejo svoja podjetja popolnoma od začetka, povečini nimajo vodstvenih 

znanj in izkušenj, ki so potrebne za vodenje večjih poslovnih sistemov. Na določeni točki 

mnogi podjetniki ugotovijo, da se njihova podjetniška strast, ki jih je gnala k ustanovitvi 
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njihovega podjetja, vse bolj podreja nalogam, ki so povezane z vodenjem večjega kolektiva. 

Zaradi preobilice dela z vodenjem različnih poslovnih področij v zdaj že velikem podjetju, 

predvsem pa usmerjanja velikega števila zaposlenih, se nimajo več časa ukvarjati z razvojem 

tehnologije, zaradi katere so se sploh lotili njihove podjetniške kariere (Ensley, Hmieleski in 

Perce, 2006). Mnogi podjetniki zato v tej fazi iščejo drugega vodjo, ki bo prevzelo vodstveno 

funkcijo v podjetju, sami pa se želijo pomakniti v ozadje in se bolj poglobljeno ukvarjati s 

področjem poslovanja, ki jih najbolj zanima. Prehod iz podjetniškega v korporativno okolje 

podrobneje raziskujeta Leng in Wells (2000), ki poudarjata instrumentalni pomen tveganega 

kapitala za podjetja v obdobju zgodnje faze razvoja, ter strateških partnerstev ter zasebnih 

naložbenih skladov v poznejših fazah, ko je treba pogosto pridobiti dodatne vodstvene kadre 

v podjetja.  

 

Pogosto so tovrstni procesi vsiljeni s strani investitorjev, saj se slednjim zdi škoda, da 

podjetnik zapravlja svoj čas za kadrovske, računovodske in ostale naloge, ki mu niso pisane 

na kožo, obenem pa se nima časa posvečati področjem poslovanja, za katera je mnogo bolj 

talentiran in iz katerih ima več izkušenj. Pogosto v teh fazah prvi investitorji, bodisi poslovni 

angeli bodisi skladi tveganega kapitala, ki so investirali v zgodnji razvojni fazi, tudi že iščejo 

možnosti prodaj svojih poslovnih deležev v podjetju. V teh primerih zato podjetja, skupaj z 

investitorji iščejo tako imenovani odkupni kapital (angl. Buyout capital), torej specializirane 

finančne sklade, ki ne investirajo več pretežno v obliki dokapitalizacij podjetij, temveč 

odkupujejo obstoječe poslovne deleže lastnikov (Coyle, 2000). Tovrstni skladi pogosto 

imenujejo svoje vodstvene ekipe, ki po odkupu poslovnih deležev vodijo podjetja na njihovi 

nadaljnji poti. Razvoj in pomen tako imenovanih odkupnih skladov (angl. buyout funds) v 

svoji študiji poudarjata Fazekas in Pecsky-Nagy (2015), ki dokazujeta, da so ti skladi 

izrednega pomena ne le zaradi njihove vloge pri ustvarjanju dobrih donosov zgodnejših 

investitorjev, ki prodajo svoje poslovne deleže ob njihovem vstopu, temveč tudi zaradi 

njihovega položaja med investitorji. 

 

Naložbe v tovrstne sklade se namreč razumejo za manj tvegane in so primernejše za 

tradicionalne, tveganju manj naklonjene investitorje. Z istim področjem se ukvarja tudi Karsai 

(2003), ki pa opozarja, da povečana priljubljenost investicij v zgodnejših razvojnih fazah 

negativno vpliva na razvoj industrije odkupnih skladov. Slednji po njegovih zaključkih težje 

pristopajo k transakcijam, ker podjetja močno pridobivajo vrednost že v zgodnejših fazah, ko 

zbirajo kapital od skladov tveganega kapitala, ter so za odkupne sklade enostavno predraga, 

ko dosežejo primerno razvojno stopnjo. Glede na to, da v tej fazi pogosto govorimo o 

investicijskih zneskih, ki dosegajo tudi 10-kratnik investicij v zgodnjih fazah, je razumljivo, 

da je stopnja kompleksnosti transakcij mnogo večja. V fazah preučevanja določene naložbe so 

tako vpletena renomirana svetovalna podjetja ter industrijski specialisti, pravni del transakcij 

opravljajo za posamezne industrije specializirani pravni svetovalci, vse skupaj pa je povezano 

z izredno visokimi stroški transakcij, ki so pogosto težko nadomestljivi s prihodnjimi donosi 

za investitorja (Stewart, 2012).  
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2.2.7 Faza borzne kotacije delnic 

  

Mnoga tehnološka podjetja se nikoli ne odločijo za zbiranje dodatnega kapitala na 

organiziranem trgu vrednostnih papirjev, temveč se skozi nadaljnje faze razvoja financirajo z 

dodatnimi rundami lastniškega financiranja ter z bančnimi posojili. Espenlaub (2015) 

raziskuje vpliv makroekonomskega okolja na dolžino posameznega cikla od zgodnjih 

angelskih rund financiranja pa do uvrstitve delnic podjetja na organiziran trg vrednostnih 

papirjev. V nasprotju s predhodnimi študijami, ki so se ukvarjale s tem problemom (Black 

and Gilson, (1998), Schwienbacher, (2008), Wang and Wang (2012)) ter imele podobne 

ugotovitve, da na dolžino cikla vplivajo predvsem makroekonomski dejavniki, Espenlaub trdi 

ravno nasprotno. Po njegovem mnenju na hitrost teh ciklov pozitivno vplivata predvsem 

likvidnost na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ter učinkovita zakonodaja s področja 

vrednostnih papirjev, medtem ko imajo prej omenjeni makroekonomski dejavniki kot denimo 

bruto domači proizvod, celo negativen vpliv na transakcijsko aktivnost in dolžino ciklov.  

 

Pri tistih podjetjih, ki imajo široko bazo dotedanjih investitorjev, ki so svoje vložke v podjetje 

vložili preko različnih razvojnih faz, ter bi radi v določenem času unovčili svoje papirnate 

donosnosti na vloženi kapital, je verjetnost, da bo podjetje uvrstilo svoje delnice na 

organiziran trg vrednostnih papirjev, ustrezno višje (Business dictionary, 2016). Pogosto je to 

potrebno tudi zaradi delniških opcij, ki jih je podjetje ponudilo v odkup svojim zaposlenim in 

morajo v določenem obdobju omogočiti tem zaposlenim oprijemljive finančne koristi. V teh 

primerih se podjetja odločijo, da uvrstijo svoje delnice na enega od specializiranih segmentov 

organiziranega trga tveganega kapitala, ter na ta način omogočijo svojim obstoječim 

lastnikom, da relativno enostavno unovčijo svoje vložke, zunanjim investitorjem pa, da kupijo 

delnice podjetja, v katerega potencial verjamejo. Na tem mestu poudarjamo, da je uvrstitev 

delnic na organiziran trg vrednostnih papirjev smiselna le za tista podjetja, katerih lastniki se 

dotlej še niso odločili, da bi večinski lastniški delež prepustili strateškemu prevzemniku, ki bi 

odkupil večinski poslovni delež v podjetju (Fontinelle, 2014).      

2.3 Namen tehnoloških investicij 

 

Skupna značilnost vseh investicij v mlada tehnološka podjetja je, da so povezana z izredno 

visokimi stopnjami negotovosti. Glede na razvojno stopnjo podjetij je namen posamezne 

investicije lahko zelo različen. Skupna značilnost je, da je večina tovrstnih naložb namenjena 

pospeševanju rasti podjetij (Zider, 1998). Osnovne namene investicij tveganega kapitala, ki 

presegajo osnovni finančni namen podrobno proučuje Bates (1990) zaradi pogostih situacij, v 

katerih je na tvegani kapital vezanih še mnogo drugih razvojnih komponent, ki jih je izredno 

težko ovrednotiti, pa se je v literaturi celo razvnela diskusija, ali se tovrstne investicije sploh 

lahko smatrajo kot investicije ali so po njihovem bistvu naravi bolj spodbude. Shane in Stuart 

(2002) trdita, da trdita slednje, medtem ko Coleman (1998) zagovarja investicijski vidik 

tveganega kapitala. Pri podjetjih, ki so na samem začetku njihovega delovanja in iščejo prve 

zunanje, praviloma neformalne vire financiranja, je izredno pomembno, da čim hitreje uspejo 

dokončati produktni razvoj do te mere, da je določen proizvod mogoče stestirati v realnem 
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okolju. Mnoga mlada tehnološka podjetja se namreč na začetku pri ocenjevanju tržnega 

potenciala njihovih proizvodov zanašajo na odzive, ki jih dobijo v svojem ožjem okolju. Z 

razlogi za zagon svojih podjetij in omejitvami, ki obstajajo za tovrstne podjetnike v njihovih 

začetkih, se je podrobno ukvarjal Stuart (1999) in izsledki njegovih raziskav kažejo, da se 

številni podjetniki lotijo razvoja določene rešitve zaradi lastnih potreb po tovrstnih produktih 

ali storitvah. Seveda njihova potreba še ne pomeni, da bo tovrstno potrebo čutila tudi večja 

množica potencialnih kupcev na trgu, ki bodo za to pripravljeni odšteti določeno vsoto 

denarja. Še več je po mnenju Williamsa (2013) takih podjetnikov, ki približek tržne raziskave 

naredijo med svojimi prijatelji, znanci, ali poslovnimi kolegi.  

 

Eden od najbolj osnovnih namenov investiranja v tovrstna podjetja je torej pospeševanje 

tehnološkega razvoja v teh podjetjih, ter izdelava kvalitetnih tržnih analiz za proizvode, katere 

podjetniki razvijajo. Tehnološki razvoj terja od podjetij ogromno sredstev, kljub temu pa 

lahko pri tem izluščimo tudi pozitivne strani, katere opisuje Hsu (2007). Ena od njih je po 

njegovem mnenju predvidljivost. Izkušeni tehnologi lahko z relativno dobro natančnostjo 

predvidijo, koliko časa bo trajala določena faza v razvoju neke tehnologije. Ker je cena 

tehnoloških razvijalcev na trgu znana spremenljivka, slednji pa tudi uporabljajo orodja, 

katerih vrednost je tudi mogoče predvideti, je financiranje produktnega razvoja relativno 

enostavno predvidljivo. Še vedno je mogoče najti tehnološka podjetja, pri katerih je cena 

produktnega razvoja izredno težko predvidljiva, denimo v panogi biotehnologije ali naprednih 

materialov, vendar za tovrstna podjetja veljajo tudi vse ostale omejitve, ki veljajo za 

enostavnejša tehnološka podjetja in katerim se bomo posvetili v nadaljevanju .  

 

Pomemben del investicijskega denarja, ki ga zberejo mlada tehnološka podjetja, je namreč 

namenjen drugi komponenti razvoja podjetja, torej razvoju prodajnih kanalov ter marketingu 

(Deeb, 2014). Če smo pri produktnem razvoju ugotovili, da je slednji relativno enostavno 

predvidljiv, velja za razvoj prodajnih kanalov ravno nasprotno. Nemogoče je vnaprej 

napovedati, ali bo določen proizvod uspešen na trgu ali ne. Ravno tako je nemogoče 

napovedati, koliko časa bo potrebnega, da bo določen proizvod doživel svoj razcvet na trgu, 

ter kolikšen strošek bo to na koncu predstavljalo podjetju (Cassar, 2004).  

 

Še ena razlika v primerjavi s produktnim razvojem: pri produktnem razvoju je strošek 

posameznega programerja predvidljiv, v vmesnem času je mogoče to osebo spremljati in če 

ne dosega kvalitetnih standardov, ki so pričakovani s strani vodstva podjetij, je mogoče to 

osebo nadomestiti z drugim programskim razvijalcem (Hsu, 2007). Pri prodajnih kadrih je to 

mnogo manj obvladljivo. Vsak dober prodajnik se namreč zmore kakovstno prodati vodstvu 

kot oseba, ki je sposobna obvladovati prodajo v podjetju in mora biti za to tudi primerno 

nagrajena. V primeru, da tovrstna oseba pri vodstvu uživa zaupanje in jo dejansko zaposlijo, 

sledijo vsaj trije do šest mesecev testiranja, ko se prodajnik seznanja s tehnologijo, ki jo 

prodaja. V tem času tudi testira določene prodajne taktike, med katerimi so pogosto tudi take, 

ki dajejo rezultate šele čez pol leta ali še več. Na kratko to pomeni, da se lahko zgodi, da 

prodajnik opravlja svoje delo šest mesecev ali več, pa vodstvo še nima oprijemljivih 

rezultatov, na podlagi katerih bi lahko objektivno ocenjevalo delo te osebe. V primeru, da se 

ta oseba na koncu vseeno izkaže kot neuspešna, jo mora vodstvo zamenjati, pri čemer je 
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podjetje trpelo dvojno izgubo: strošek prodajnega kadra z vsemi pripadajočimi stroški, po 

drugi strani pa še oportunitetni strošek zaradi izgubljene priložnosti v tem času (Lewis, 2000). 

Kot vidimo, je torej razvoj prodajnih kanalov izredno pomembno področje, ki predstavlja v 

večini tehnoloških podjetij glavni strošek, obenem pa rezultati skoraj vedno prihajajo z 

določenim časovnim zamikom in prav ta vrzel zahteva dodatne vire financiranja.  

 

Tretje pomembno področje, ki zahteva ogromno sredstev, je pa nujno za tehnološka podjetja, 

je internacionalizacija. Na temo financiranja internacionalizacije s tveganim kapitalom obstaja 

ogromno študij, med katerimi smo se v veliki meri naslonili na Audretscha (1995), pa tudi na 

novejše vire, kot so denimo Colombo in Grill (2007) ter Masulis in Nahata (2009). Avtorji se 

strinjajo, da pri internacionalizaciji ni govora le o prodajnih kanalih za prodajo proizvodov 

podjetij na mednarodnih trgih, temveč tudi o konkretnejši prisotnosti na teh trgih. Če želi 

podjetje zadostiti pričakovanjem kupcev, še posebej, če podjetje deluje v B2B
1
 segmentu, 

kupci pogosto zahtevajo določeno stopnjo tehnološke in prodajne podpore, kar pomeni, da 

mora podjetje nekatere kadre locirati bliže kupcem. Slednje velja še toliko bolj, če so slednji v 

državah, ki so geografsko bolj oddaljene od velikih tehnoloških središč ali če kupci prihajajo 

iz oddaljenih krajev. Vsaka širitev podjetja v tujino prinaša s seboj tudi dodatne stroške 

poslovnih potovanj, slednji so odvisni od tega, na katere trge prodira določeno podjetje. V 

vsakem primeru je internacionalizacija poslovanja nujna za tehnološka podjetja, še sploh, če 

prihajajo iz manjših geografskih regij, saj jim omogoča rast poslovanja, kakršne samo s 

prodajo na lokalnih trgih ne bodo uspela doseči. Študijo primera financiranja 

internacionalizacije s tveganim kapitalom sta objavila Nosfinger in Wang (2011), v njej pa 

poudarjata veliko stroškovno obremenitev, ki jo lahko podjetja pogosto premostijo samo z 

dodatnim zbranim kapitalom zunanjih investitorjev.  

 

Pri podjetjih, ki dosežejo določeno stopnjo razvoja, ki generirajo solidne prihodke od prodaje, 

pa želijo obenem še pospešiti svoj razvoj, se kmalu pojavijo priložnosti po prevzemih 

določenih majhnih podjetij s komplementarnimi tehnologijami. Vsaka tovrstna prevzemna 

aktivnost je povezana s finančnimi obremenitvami, ki jih tehnološka podjetja praviloma ne 

zmorejo izključno iz lastnih virov, ki jih raje namenjajo internemu organskemu razvoju (Bell 

in dr., 2003). Ker so komercialne banke na splošno zelo nenaklonjene financiranju odkupov 

poslovnih deležev v tehnoloških podjetjih, morajo podjetja potrebni kapital za prevzemne 

aktivnosti pogosto iskati med skladi tveganega kapitala, ki uspejo prepričati, da bodo na račun 

dodatnih pridobljenih tehnologij lahko dosegala še višje stopnje rasti, kot če bi samo 

nadaljevala s svojo organsko rastjo (Brown, 2011).  

 

Produktni razvoj, razvoj prodajne mreže in mednarodna širitev poslovanja podjetja s 

prevzemi drugih podjetij so torej tri najpomembnejša področja, za katera podjetja potrebujejo 

dodatne vire financiranja. 

  

                                                

 
1
 B2B (angl. Business to business segment) – poslovanje podjetij, pri katerih so kupci druga podjetja.  
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2.4 Razmerje investitor – podjetnik 

 

Investiranje v mlada tehnološka podjetja se bistveno razlikuje od vseh ostalih vrst finančnih 

storitev na trgu, ki so povečini namenjene financiranju podjetij v bolj zrelih fazah razvoja. Za 

primerjavo si najprej poglejmo razmerja med ponudnikom kapitala in stranko v tradicionalnih 

vrstah finančnih storitev.  

2.4.1 Dolžniško financiranje 

  

V primeru financiranja z dolžniškim kapitalom je najpogostejši odnos podjetnik, oziroma 

kreditojemalec – komercialna banka. V tem primeru podjetnik, če želi s tovrstno finančno 

institucijo podpisati pogodbo o financiranju, potrebuje predvsem zavarovanja za primer, če 

kasneje teh posojil ne bo zmožen vrniti. V bančnem poslovanju ni prostora za sprejemanje 

tveganj, ki pritičejo lastnikom kapitala, zato banke želijo predvsem zavarovanja v obliki 

sredstev, katera je mogoče na trgu prodati v primeru, da kreditojemalec ne vrne posojila 

(Kragelj, 2006). Banke po sklenitvi posojilne pogodbe s kreditojemalcem nimajo več 

aktivnega odnosa. Slednji so se sicer obvezani letno ali polletno sporočati banki informacijo o 

doseganju poslovnih rezultatov, vendar pa se banka nikoli ne vpleta v poslovanje podjetij. 

Tak odnos označujeta kot pasiven tudi Gonzalez in James (2007). V primeru nedoseganja 

poslovnih rezultatov banka odreagira šele takrat, ko presodi, da poslabšano poslovanje 

podjetja lahko vpliva na kvaliteto njihovega posojila, oziroma slednje morda ne bo vrnjeno v 

dogovorjenih rokih. Takrat sproži postopke uveljavljanja zavarovanj, ki lahko še dodatno 

oslabijo poslovanje podjetja (Blažek, 2013). Med dolžniško financiranje uvrščamo tudi 

izdajanje obveznic. Slednje se v gospodarstvu uporabljajo predvsem za financiranje večjih, 

zrelejših gospodarskih sistemov, zato za tematiko, ki jo obravnavamo v tem magistrskem 

delu, niso relevantne. 

2.4.2 Lastniško financiranje v zrelih fazah podjetij 

  

Ko govorimo o financiranju v zrelih fazah podjetij, imamo v mislih predvsem trgovanje s 

finančnimi instrumenti (delnicami, obveznicami, menicami ipd.) na organiziranih trgih 

vrednostnih papirjev. V tem primeru podjetje zbira dodatni kapital med širšim krogom bolj ali 

manj poučenih vlagateljev. Podjetje pripravi dokument, imenovan prospekt, v katerem 

predstavi svoje dosedanje uspehe in plane za prihodnost, potem pa se vključijo specializirane 

finančne institucije, imenovane investicijske banke, ki podjetju pomagajo pri promociji 

njegovih delnic med investitorji. Ko podjetje oziroma posredniki v njegovem imenu prodajo 

želeno količino delnic, podjetje s tem postopkom zaključi in nov znesek lastniškega kapitala 

mu je na voljo za investiranje v širitev poslovanja (Pravila borze, 2005). Novi in stari lastniki 

delnic, imenovani delničarji, so omejeno prisotni pri sprejemanju poslovnih odločitev, saj 

lahko vplivajo le preko nadzornih organov podjetja, ter preko skupščine delničarjev, ki se 

sestaja redno le enkrat letno. Podjetje odvisno od segmenta borzne kotacije, v kateri kotirajo 
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njegove delnice, redno obvešča svoje delničarje o poslovanju, vendar zopet v zelo omejenem 

obsegu (Walker, 2011). 

2.4.3 Lastniško financiranje v zgodnjih fazah podjetij 

 

Na tem mestu obravnavamo odnos podjetnik – investitor v razvojnih fazah, ki se jim tudi 

sicer posvečamo v tem magistrskem delu. Po mnenju Cassarja (2004) je vprašanje, kako se 

financirajo start-up podjetja, eno od najpomembnejših vprašanj korporativnih financ nasploh. 

Pomembne odločitve, katero vrsto kapitala ali kombinacijo različnih vrst uporabiti v teh 

najbolj zgodnjih faza razvoja teh podjetij, namreč po njegovem mnenju odločajo o tem, ali bo 

podjetje prosperiralo ali propadlo, ter po njegovem mnenju determinira tudi dolgoročno pot 

razvoja podjetja. Mlada podjetja, med njimi večinoma tehnološka, torej zbirajo kapital 

predvsem s strani znancev, poslovnih angelov ter skladov tveganega kapitala. V primeru 

investicij s strani znancev in poslovnih angelov govorimo o neformalnih virih kapitala, kar 

obenem pomeni, da težko govorimo o standardih pri odnosih med podjetnikom in 

investitorjem (Popov, Roosenboom, 2013). Vsak poslovni angel ima svoj način dela in 

pričakovanja glede stopnje intenzivnosti komuniciranja s podjetnikom, slednji se mu mora v 

tej fazi prilagoditi in kar najbolj izkoristiti dodano vrednost, ki jo lahko ta investitor prinese v 

podjetje. Običajno govorimo v tem primeru o mentorskem odnosu, ki je do neke mere 

povezan s poročanjem podjetnika investitorju, še v večji meri pa z zastavljanjem vprašanj 

podjetnika investitorju in željo po učenju iz njegovih izkušenj. Podjetnik mora znati izkoristiti 

socialne mreže svojega investitorja in si pomagati z njegovo kredibilnostjo v določenih 

krogih, da svoje proizvode proda hitreje kot bi jih lahko sicer sam (Gimbrell, 2015). 

Podjetnik, ki zbere kapital od skladov tveganega kapitala, vnaprej pristane na bistveno bolj 

aktiven odnos s svojim investitorjem in tudi na bistveno bolj strukturiran format poročanja. 

Upravljavci tveganega kapitala so namreč izmed vseh doslej naštetih, najbolj aktiven tip 

investitorja (Titman, Wessels, 1988). Pri tem odnosu so vnaprej definirana redna mesečna 

poročila, kvartalni pregledi realizacije in primerjave s plani poslovanja, polletni in letni 

finančni izkazi ter po potrebi še dodatna poročila, ki jih mora podjetnik pripraviti na zahtevo 

investitorja. Tovrstni investitorji se s podjetnikom srečujejo na mesečni ravni, pogosto pa celo 

na tedenski ravni in so zelo aktivno vključeni v poslovno politiko podjetja. Praviloma je s 

strani investitorja imenovana oseba, ki zaseda mesto člana uprave v podjetju in od podjetnika 

se pričakuje, da za vse pomembnejše poslovne odločitve pridobi predhodno soglasje tega 

člana uprave. Glede na to, da torej tovrstni investitorji sproti spremljajo in usmerjajo 

podjetnika, lahko na kratko lahko opišemo ta odnos kot zelo aktiven (Shin, 2009).   
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Preglednica 3: Razmerje investitor – podjetnik 

 
 

V nadaljevanju se bomo posvetili predvsem razmerju podjetnik – investitor v primeru 

financiranja mladih tehnoloških podjetij, torej govorimo o skupini investicij, ki so opisane v 

točki 2.4.3 tega podpoglavja.  

 

Standardizirani finančni instrumenti so tisti, za katere so pogoji delovanja urejeni s splošnimi 

pravila trga, na katerem se uporabljajo. Na drugi strani je za nestandardizirane finančne 

instrumente značilno, da se pogoji uporabe prilagajo na njihovi individualni ravni (Zver 

Gabrijelčič, 2004). Investicije v tehnološka podjetja so pretežno izvedene preko 

nestandardiziranih finančnih instrumentov. To poenostavljeno pomeni, da je dogovor med 

podjetnikom in investitorjem sestavljen za vsak posamezni primer znova in zahteva določeno 

mero prilagoditve pravnih dokumentov, ki legalno urejajo to razmerje. Z nestandardizacijo 

transakcij v investicijah tveganega kapitala so povezani tudi visoki stroški, povezani z 

izvedbo teh transakcij (Titman, Wessels, 1988). Specifičnost tega razmerja najbolj enostavno 

ponazorimo s primerjavo z delnicami in obveznicami na organiziranih trgih vrednostnih 

papirjev. Če torej govorimo o delnicah in obveznicah podjetij, ki kotirajo na organiziranih 

trgih vrednostnih papirjev, lahko govorimo o visoki stopnji standardiziranosti finančnega 

instrumenta. Pri delnicah so pravice investitorjev v določenem zakonodajnem okolju določene 

v veliki meri s samim zakonom, ki ureja poslovanje gospodarskih družb in z zakonodajo, ki 

ureja trg vrednostnih papirjev. V Sloveniji denimo to področje urejata Zakon o gospodarskih 

družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/2006) in Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, 

Uradni list RS, št. 51/2006). Podjetja, katerih delnice kotirajo na teh organiziranih trgih, imajo 

relativno malo svobode pri določanju pogojev, ki veljajo glede pravil poslovanja, obveščanja 

družbenikov, statutarnih sprememb in podobno (Zver Gabrijelčič, 2004).  

 

Nasprotno je pri naložbah tveganega kapitala stopnja standardizacija in zakonske regulative 

relativno nizka (Titman, Wessels, 1988). Podjetja, v katera skladi tveganega kapitala nalagajo 

svoja sredstva, so v celinskem delu Evrope povečini organizirana kot družbe z omejeno 

odgovornostjo in posledično njihovi poslovni deleži ne kotirajo na organiziranih trgih 

vrednostnih papirjev (EVCA, 2016). V Sloveniji tovrstne naložbe ureja Zakon o gospodarskih 

družbah (ZGD-1), ki pa je pri ureditvi odnosov družba − družbenik v primeru družb, ki so 

urejene kot d. o. o., mnogo manj dosleden kot pri delniških družbah, še posebej tistih, katerih 

delnice kotirajo na organiziranih trgih. Nizka stopnja zakonske regulacije po eni strani 

pomeni veliko fleksibilnost za podjetnika in investitorja pri določitvi njunih medsebojnih 

odnosov, na drugi strani pa žal dopušča tudi več prostora za zlorabe na obeh straneh (Hsu, 

2006). Posledično so investicijski dokumenti, ki urejajo odnos investitor – podjetnik pri 
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naložbah tveganega kapitala izredno kompleksni in pogosto terjajo več mesecev, da obe strani 

uskladita njihovo vsebino. V osnovi so v investicijskih dokumentih urejena naslednja 

področja v odnosu med obema stranema (CVCA, 2003): 

 

a) obseg investicije, pogoje za izplačila denarnih sredstev, ter poslovni delež, ki v zameno 

za investicijo pripade investitorju, 

b) korporativno vodenje – omejitve vodstva pri samostojnem odločanju na področjih, kjer je 

zahtevano soglasje predstavnika investitorja 

c) pravice investitorja o zaščiti pred razvodenjem njegovega poslovnega deleža (angl. 

antidillution), pri prodaji njegovega poslovnega deleža, pravice do dodatnega investiranja 

in ipd.  

d) Zaveze podjetniške ekipe o tem, da ne bodo zapuščali podjetja v času trajanja investicije. 

e) Zaveze o poročanju vodstva podjetja investitorju. 

 

Glede na velikost investicije in glede na naravo investitorja so lahko določene komponente 

dogovora bolj poudarjene kot ostale, ravno tako je možno, da imajo določeni investitorji še 

dodatne zahteve, ki niso omenjene v tem delu, ampak so to generalno poglavja, ki se jim 

nameni največji poudarek pri urejanju medsebojnih odnosov. Pri korporativnem upravljanju 

in poročanju je v smernicah CVCA (2003) poudarjen uravnotežen odnos med investitorjem in 

podjetnikom. Običajna investitorska zahteva je pravica do imenovanja svojega človeka v 

organe upravljanja družbe, naj si bo to v obliki prokurista, ali člana uprave. Hsu (2006) 

poudarja pomembnost aktivnega odnosa med investitorjem in podjetnikom, saj le z aktivnim 

odnosom lahko zmanjšamo tveganja, ki jih izključno pogodbeno ne moremo obvladovati. 

Investitorji so praviloma s podjetnikom preko telefona ali osebno v kontaktu vsak teden, vsak 

mesec pa pričakujejo določeno standardizirano poročilo. Kvartalno potekajo daljši sestanki 

med investitorjem in podjetnikom, kjer se detajlno pregleduje doseganje plana in načrti za 

naslednje obdobje. Dodatno investitor izkorišča svoj krog industrijskih specialistov za 

določena področja poslovanja in izkorišča njihovo znanje, izkušnje in osebne mreže, da 

podjetniku pomaga na področjih poslovanja, kjer slednji nima vseh zadostnih znanj. 

Investitorji tveganega kapitala, ki nastopajo v zgodnjih fazah razvoja, želijo pri svojih 

investicijah obvladovati lastniške deleže, ki ne presegajo 50 % v ciljnih podjetjih. Izjemoma 

investitorji odkupijo tudi poslovne deleže, ki presegajo ta odstotek, ampak samo v primerih, 

ko podjetnik ne uživa več popolnega zaupanja investitorja in se slednji želi dodatno zaščititi 

pred dejanji podjetnika na način, da prevzame večjo kontrolo v podjetju (Ramadani, Veland, 

2012).   

 

Od trenutka, ko se podjetnik in investitor dogovorita za pogoje investicije, so njuni cilji 

praviloma usklajeni. Obema je v interesu, da podjetje dosega čim hitrejšo rast, zato ne težita k 

doseganju visokih kratkoročnih dobičkov, ravno tako ne iščeta izplačil dividend v primeru 

poslovanja z dobičkom ali kakršnih koli drugih visokih izplačil v obliki nagrad ali kaj 

podobnega. Vendar pa kljub temu obstaja velik konflikt interesov med obema stranema. O 

konfliktih med posameznimi deležniki v start-up podjetjih obstaja veliko literature, izmed 
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katere izpostavimo avtorje Bertoni, Colombo, Grilli (2011), ki se podrobno analizirajo 

konflikte med deležniki zaradi različnih dolgoročnih interesov in pričakovanj vsake od 

vpletenih strani. Podjetnik namreč nima časovno omejenega roka, v katerem mora podjetje 

zgraditi do te mere, da ga lahko z visokim kapitalskim dobičkom proda strateškemu kupcu ali 

novemu finančnemu investitorju. Investitor tveganega kapitala pa zaradi specifične strukture 

njegovega sklada, to omejitev ima.  

 

Odnos investitor – podjetnik v primeru investicij tveganega kapitala pogosto primerjamo s 

poroko med dvema posameznikoma. Skupnih značilnosti je precej, predvsem to, da ta odnos 

vedno prehaja skozi boljša in slabša obdobja, da sta »zakonca« obsojena na življenje drug ob 

drugem in na medsebojno komunikacijo, ter reševanje nesoglasij na način, ki ne zapira vrat 

nadaljnjemu sodelovanju. Za razliko od poroke, pri kateri lahko v primeru hujših nesoglasij 

pride do dogovora o ločitvi in delitvi premoženja, je pri tovrstnih investicijah tak dogovor 

izredno težko doseči, saj investitor ne more sam upravljati podjetja, če slednjega zapusti 

podjetnik s svojim tehnološkim znanjem, na drugi strani pa tudi podjetnik praviloma nima 

finančnih zmožnosti, da bi enostavno odkupil nazaj poslovni delež od investitorja, saj večino 

sredstev, ki mu jih je namenil investitor, porabi za razvoj podjetja.  

2.5 Organizacijske oblike skladov tveganega kapitala 

 

Večina skladov tveganega kapitala je v Evropi in ZDA organizirana kot časovno omejena 

struktura, ki ima lahko pravno obliko, ali pa je brez nje, vendar skoraj vedno z omejenim 

rokom trajanja. Praviloma so skladi tveganega kapitala organizirani za dobo desetih let, z 

možnostjo podaljšanja za dve leti, če se večina investitorjev v te sklade s tem podaljšanjem 

strinja. Investitorji v prvih petih letih življenjske dobe sklada predvsem iščejo nove naložbe in 

investirajo sredstva, medtem ko po preteku petih let pretežno upravljajo z obstoječim 

portfeljem in iščejo možnosti za odprodajo poslovnih deležev (Rotman, 2014). Investitor in 

podjetnik se tako pogosto znajdeta v položaju, ko bi investitor želel, da se podjetje odproda, 

podjetnik pa iz različnih razlogov tega ne želi. V tem primeru je potrebno, da pride do 

dogovora, saj bo sicer investitor izredno težko izpogajal dobro ceno za svoj poslovni delež pri 

potencialnem kupcu, če bo vodstvo družbe nenaklonjeno tej transakciji. Po drugi strani pa ima 

podjetnik v taki situaciji željo, da se podjetje vrednoti čim nižje, saj v tem primeru obstaja 

celo možnost, da on odkupi nazaj delež od investitorja po njemu mnogo  sprejemljivejši 

(nižji) ceni.  

2.6 Investicije v mlada tehnološka podjetja s poudarkom na razmerah v Evropi  

 

ZDA in Evropa sta prevladujoči geografski področji, ko govorimo o številu in vrednosti 

investicij tveganega kapitala v mlada tehnološka podjetja. Schertler in Tykvova (2012) 

raziskujeta investicijske tokove skladov tveganega kapitala med Evropo in ZDA in 

ugotavljata, da kapital prehaja predvsem iz ZDA v Evropo in manj v nasprotni smeri, kar je 

rezultat tega, da je zasičenost trga v ZDA večja kot v Evropi.  
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Do poznih devetdesetih let prejšnjega stoletja so bile investicije tveganega kapitala praktično 

izključno namenjene domačemu trgu in prekomejnih investicij ni bilo. Šele v razgretem 

finančnem vzdušju v času vzpona .com podjetij so skladi tveganega kapitala, ki so bili 

bazirani v ZDA, pričeli iskati tarče tudi v Evropi, saj so bila vrednotenja podjetij v ZDA po 

njihovih ocenah preprosto previsoka Aizenman, Kendall, 2008). Danes se pogosto dogaja, da 

določeno podjetje zbere kapital istočasno od investitorja, ki prihaja iz ZDA in drugega 

investitorja, katerega sklad je registriran v Evropi. V zadnjem času se pojavlja vse več 

investitorjev, ki prihajajo iz drugih geografskih področij in iščejo svoje investicijske tarče po 

Evropi in ZDA. Najpogosteje so to skladi, katerih upravljavci prihajajo iz Kitajske, Indije ali 

držav Južne Amerike, predvsem Brazilije. Kljub vsemu pa še vedno glavnina investicij poteka 

na obeh straneh Atlantskega oceana, zato se v tem delu posvečamo predvsem razmeram na 

tem področju.  

 

Na obliko naložb tveganega kapitala močno vplivajo lokalna zakonodaja s področja ureditve 

poslovanja gospodarskih družb ter delovno pravna in davčna zakonodaja. Že na teh treh 

področjih lahko ugotovimo, da v Evropi med posameznimi državami obstajajo ogromne 

razlike (Schertler, Tykvova, 2012). Medtem ko Velika Britanija sledi anglosaksonskemu 

pravnemu redu, pa je v Nemčiji denimo veljaven germanski, ali celinski pravni red. To 

pomeni, da so si podjetja v Nemčiji, Avstriji ter v večjem delu Srednje in Jugovzhodne 

Evrope pravno formalno in organizacijsko bolj sorodna, medtem ko so podjetja iz Velike 

Britanije po svojih pravnih strukturah bolj podobna podjetjem iz ZDA. Medtem ko v 

celinskem delu Evrope večino mladih tehnoloških podjetij prevzame pravno obliko družbe z 

omejeno odgovornostjo (d. o. o.), pa v Veliki Britaniji in ZDA večino tovrstnih podjetij že v 

začetku deluje kot delniška družba. Vsebinsko med obema organizacijskima ureditvama 

razlike niso tako velike, kot se zdijo na prvi pogled, vendar pa v podrobnostih vplivajo na 

delovanje podjetij v določenih situacijah. Tako denimo pravno organizacijska struktura med 

drugim determinira postopke, ki se nanašajo na nagrajevanje zaposlenih in davčni položaj 

slednjih (Schertler, Tykvova, 2012). Medtem ko ima nagrajevanje z delnicami in delniškimi 

opcijami v anglosaksonskem pravnem redu dolgo tradicijo, se v celinski Evropi šele 

uveljavlja in posledično sooča s številnimi pravnimi in fiskalnimi ovirami (Wright in dr., 

2005). Tovrstnih razlik v podrobnostih je še ogromno in posledica tega dejstva je, da 

investitorji pri svojih naložbah težijo k temu, da se ciljno podjetje preseli delno ali v celoti na 

geografsko področje, kjer se investitor s svojimi pravnimi svetovalci počuti domače. Ni 

nujno, da bo denimo investitor iz Velike Britanije zahteval od ciljnega podjetja, da svoj sedež 

preseli v Veliko Britanijo. Bo pa zagotovo težil k temu, da podjetje preseli svoj sedež v 

davčno in zakonodajno okolje, v katerem ima on tudi svoje preostale naložbe, saj s tem 

zmanjša tveganja, povezana z nepoznavanjem lokalnih specifik zakonodaje (EVCA, 2014). 

Na tem mestu je treba osvetliti še malo širšo sliko problematike financiranja mladih 

tehnoloških podjetij s tveganim kapitalom v Evropi ter distribucijo teh sredstev med 

posameznimi državami v tej regiji. 

 

Evropsko gospodarstvo tradicionalno temelji na večjih gospodarskih sistemih, čemur je 

prilagojen tudi celotni finančni sistem v tem prostoru. Komercialne banke so v preteklosti 

predvsem financirale večja podjetja, ki so lahko za pridobitev primernega dolžniškega 
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financiranja zagotovila dovolj jamstev v obliki nepremičnin, terjatev in drugih oblik 

zavarovanja. Ob pojavu zadnje finančne krize na tem geografskem prostoru leta 2008 so se 

jasno izrazile pomanjkljivosti tovrstne strukture gospodarstev in tudi finančnih sistemov. Ob 

težavah nekaterih večjih gospodarskih sistemov, aktivnih v t. i. stari ekonomiji, ki ima že 

sicer težave s konkurenčnostjo v globalnem merilu, so v težave zašle tudi komercialne banke 

zaradi prevelike izpostavljenosti do tega segmenta gospodarstva. Evropska komisija je tako 

sredi leta 2012 pozvala k ustanovitvi bančne unije, ki naj bi pomagala tudi pri 

prestrukturiranju bančnih portfeljev v Evropski uniji, kar navaja tudi Vucheva (2009). 

 

Ob tem, ko je Evropska unija tako kot ZDA bančni sistem reševala na nivoju centralne banke 

in za to potrošila po nekaterih ocenah približno 4.000 milijard evrov (Vucheva, 2009), se je 

pojavilo vse več sugestij, da tudi Evropska unija po vzoru ZDA okrepi segment malega 

gospodarstva s poudarkom na podjetjih z visoko dodano vrednostjo, med katerimi prednjačijo 

tehnološka podjetja. 

Obenem so nizke donosnosti varnejših oblik naložb (državne obveznice, posojila podjetjem z 

dobrimi bonitetnimi ocenami) v letih od 2012 dalje primorale mnoge evropske institucionalne 

investitorje v iskanje novih oblik naložbenih razredov, med katerimi najdemo tako zasebne 

naložbene sklade kot tudi sklade tveganega kapitala. Sodeč po poročilu EVCA (2015) je v 

letu 2014 denimo skupna vsota tveganega kapitala, ki so ga zbrali evropski upravljavci, 

znašala 44 milijard evrov, medtem ko so slednji v letu 2010 uspeli zbrati za skoraj pol manj, 

torej 21,8 milijard evrov. Pri tem je pomembno opozoriti na ogromne razlike v vsotah zbranih 

sredstev glede na investicijski fokus posameznih skladov. Medtem ko daleč največ denarja 

uspejo zbrati upravljavci tako imenovanih »buyout
1
« skladov, ki pretežno odkupujejo 

posamezne poslovne deleže v podjetjih (35,1 milijarde evrov v 2014), je delež »venture
2
« 

skladov žal še vedno precej zanemarljiv (4,6 milijarde evrov v 2014). Razliko do celotne 

vsote predstavljajo naložbe v »growth
3
«, »mezzanine

4
« in »generalist

5
« skladi.   

Povečan obseg zbranega kapitala v skladih tveganega kapitala in zasebnih naložbenih skladih 

nujno pomeni tudi nekoliko lažje pogoje za zbiranje kapitala končnih koristnikov, torej 

podjetij, ki iščejo financiranje za svojo hitrejšo rast. V letu 2014 je po poročilu EVCA (2015) 

                                                

 
1
 Buyout skladi so skladi tveganega kapitala, ki investirajo v poznejših fazah razvoja podjetja in 

večinoma odkupujejo obstoječe poslovne deleže ostalih družbenikov. 
2
 Venture skladi so skladi tveganega kapitala, ki investirajo v zgodnjih fazah razvoja podjetij in 

investirajo preko dokapitalizacij podjetij. 
3
 Growth skladi so skladi tveganega kapitala, ki zagotavljajo sredstva za razširitev in pospešitev 

razvoja podjetij, ki so v fazi hitre rasti. 
4
 Mezzanine skladi so investicijski skladi, ki ne investirajo neposredno v kapital ciljnega podjetja, 

temveč slednjim zagotovijo dolžniški kapital, ki pa ima možnost poznejše konverzije v lastniški delež.  
5
 Generalist skladi so skladi tveganega kapitala z zelo odprto naložbeno politiko, ki lahko uporabljajo 

različne finančne instrumente za optimizacijo donosnosti njihovih naložb v portfeljih.  
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obseg investicij tveganega kapitala v podjetja v Evropi narastel za 14 % v primerjavi z letom 

poprej, in sicer na 41,5 milijarde evrov. Omenjena vsota je bila razpršena v več kot 5.500 

podjetij, 8 % več kot v 2013. Glede na povečanja skupne vsote, je bila razpršitev kapitala tako 

nekoliko manjša kot v letu poprej. Skladno s podatki o zbranem kapitalu v različne oblike 

skladov tveganega kapitala, je razumljiva tudi razdelitev naložb glede na fazo razvoja 

posameznega podjetja. Tako so največ sredstev dobila podjetja v »buyout fazah«, kar 31,3 

milijarde evrov, medtem ko so bili zneski za podjetja v »growth« (5,6 milijarde evrov) in 

»venture« (3,6 milijarde evrov) znatno nižji.  

Kljub temu da je Evropa na političnem parketu proglašena za enoten trg in da v današnjem 

času pogosto govorimo o svetovno prepletenem, ali celo enotnem tržišču, je za razumevanje 

pomena panoge tveganega kapitala in hitro rastočega podjetništva zelo pomembno 

poznavanje dinamike v zvezi s kapitalskimi tokovi med posameznimi državami članicami, 

oziroma tudi širše (Wright in dr., 2005). Tako je za razvoj evropskega start-up ekosistema 

izrednega pomena, od koder prihaja kapital, namenjen v sklade tveganega kapitala, kakšen je 

investicijski fokus upravljavcev tveganega kapitala in tudi stopnja mobilnosti te oblike 

financiranja. Poudarek o »enotnosti evropskega tržišča« kapitala pride do izraza, ko se 

osredotočimo na to, kam potuje denar, katerega investitorji namenijo v sklade tveganega 

kapitala. Pa se najprej osredotočimo na to, od kod izvirajo investitorji. V tem delu se ne bomo 

posvečali vsakemu od segmentov tveganega kapitala posebej, temveč samo agregatnim 

podatkom za celotno panogo. Glede na strukturo in tradicijo investitorjev v ta naložbeni 

razred ni presenetljivo, da največ (27 %) kapitala v evropske sklade tveganega kapitala pride 

iz ZDA. Najpogostejši investitorji v ta razred so namreč pokojninski skladi in ravno ti so 

najbolj razviti prav v ZDA. Mnogo bolj presenetljivo je dejstvo, da nadaljnjih 24,3 % sredstev 

izvira iz Francije in šele na tretjem mestu je Velika Britanija z 10,4 % vsega investiranega 

kapitala v ta segment. Evropska velesila Nemčija prispeva le 9,2 % in le malenkostno 

prednjači pred celotno Skandinavijo, ki prispeva 8,6 %. Ostali zanemarljivo malo (EVCA, 

2015). 

Še bolj presenetljiva je ta razporeditev, če na drugi strani pogledamo mobilnost te oblike 

kapitala, torej kam upravljavci usmerjajo ta sredstva. Kar dve tretjini oziroma 28,9 milijard 

evrov je investiranega v investicije na domačem trgu, torej v podjetja iz istih držav, od koder 

prihaja tudi investitor. Približno četrtina sredstev oz. 10,6 milijard evrov je namenjena v 

meddržavne investicije znotraj Evropske unije, manj kot 5 % vseh sredstev pa je investiranih 

v podjetja izven Evropske unije. Ta razdelitev je izredno zanimiva prav zato, ker je očitno, da 

v Evropsko unijo priteče precej denarja, ki je dejansko investiran v start-up podjetja znotraj 

tega območja. Ne glede na dokazan velik pomen čezmejnih investicij tveganega kapitala, pa 

očitno v praksi vidimo precej razčlenjeno investicijsko dejavnost znotraj posameznih držav 

Evropske unije.   
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2.7 Tehnološke investicije s področja Balkana in Srednje Evrope 

 

Razmah podjetništva, še posebej tehnološkega, se je v Srednji Evropi in tudi konkretneje na 

območju Balkana, začel z bistvenim zamikom v primerjavi z ZDA in Zahodno Evropo. 

Podrobneje razmere v tehnološkem sektorju in investicijah tveganega kapitala na Češkem 

analizira Ptacek (2015), iz številnih ostalih statističnih publikacij (EVCA, 2015) pa lahko 

sklepamo, da so razmere zelo podobne tudi v ostalih državah Srednje Evrope. Znanstvene 

literature o investicijah tveganega kapitala s področja Balkana ni na pretek, saj izredno 

majhno število tovrstnih transakcij na tem področju predstavlja izziv za raziskovalce. Leta 

2001 je bila napisana prva knjiga o tveganem kapitalu v Sloveniji (Žugelj et. al, 2001), vendar 

so v njej večinoma predstavljene prakse investiranja tveganega kapitala iz drugih geografskih 

področij, saj so bile investicije tveganega kapitala v Sloveniji takrat še izredno redke. Sodeč 

po poročilu EVCA (2015), so se razmere na področju investicij tveganega kapitala v letu 

2014 obrnile krepko v pozitivno smer. Sodeč po zaključkih iz omenjenega poročila je bilo to 

leto prelomno za evropsko tehnološko podjetništvo, saj je bila izvedena prva transakcija v 

vrednosti, večji od ene milijarde evrov, poleg tega je po uradnih statistikah tvegani kapital 

dobilo 290 podjetij s tega geografskega področja. 2014 je bilo četrto najboljše leto v 

zgodovini z vidika zbiranja tveganega kapitala na področju Srednje Evrope in drugo najboljše 

z vidika uspešnih prodaj podjetij, financiranih s tveganim kapitalom. Zneskovno to pomeni, 

da so skladi tveganega kapitala v tem letu v Srednji Evropi zbrali 1,57 milijarde evrov 

investitorskega kapitala, kar je bilo kar trikrat več od leta poprej. Po podatkih EVCA (2015) 

so bile pomemben generator rasti vladne agencije posameznih držav, ki so spodbudile porast 

zasebnih vlaganj v tvegani kapital, in sicer so v letu 2014 prispevale v sklade 617 milijonov 

evrov, kar je predstavljalo kar 42 % vseh zbranih sredstev v skladih tveganega kapitala. 

Pomemben investitorski delež prihaja tudi izven Evrope, saj so investitorji, katerih sedež je 

izven Evropske unije, v 2014 v sklade tveganega kapitala v Srednji Evropi vložili 813 

milijonov evrov ali kar 55 % vseh zbranih sredstev.  

 

Povečan obseg zbranega kapitala v sklade je spodbudil tudi naložbene aktivnosti upravljavcev 

teh skladov. Tako je bilo v letu 2014 v Srednji Evropi za 66 % več investicij tveganega 

kapitala kot v letu poprej. V absolutnem znesku to pomeni 1,31 milijarde evrov. Omenjena 

vsota sicer še vedno pomeni le 3,2 % vseh investiranih sredstev v naložbe tveganega kapitala 

na področju celotne Evropske unije. Zaradi majhnega števila transakcij, kot rečeno, še vedno 

prihaja do velikih nihanj statističnih podatkov in vsaka nekoliko večja transakcija posledično 

močno vpliva na celotno statistično sliko. V letu 2014 je bila tako denimo vodilna država po 

naložbah tveganega kapitala v Srednji Evropi Srbija, izključno po zaslugi ene večje 

transakcije v višini 326 milijonov evrov. Na drugem mestu je bila Češka in na tretjem Poljska 

(EVCA, 2015). 

 

V Sloveniji je panoga tveganega kapitala in start-up podjetništva nasploh v zelo zgodnji fazi 

njenega razvoja. V študiji Slovenska podjetja in značilnosti start-up ekosistema (Močnik, Rus, 

2016) je podan celovit pregled nad stanjem v slovenskem podjetništvu, razdeljenem po več 

ključih. Med drugim študija razlikuje med tradicionalnim podjetništvom in inovativnim oz. 

start-up podjetništvom. Študija razkriva, da je v Sloveniji v zadnjih letih start-up podjetništvo 
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v izrazitem porastu, delno tudi zaradi ukrepov s strani R Slovenije, ki z različnimi 

spodbudami podpira nastanek novih, inovativnih podjetij. Država se v Sloveniji od leta 2014 

tudi aktivno vključuje v faze investiranja start-up podjetij, saj preko instrumentov semenskega 

kapitala zagotavlja lastniško financiranje start-up podjetjem v najbolj zgodnjih fazah razvoja. 

Drugi, po mnenju avtorjev študije pomemben rezultat delovanja države v start-up ekosistemu 

je program soudeležbe R Slovenije v privatnih družbah tveganega kapitala iz leta 2010. Po 

tem programu R Slovenija sodeluje kot soinvestitor privatnim investitorjem v družbah 

tveganega kapitala, ki jih upravljajo profesionalni upravljavci. Na ta način je država 

spodbudila investicije družb tveganega kapitala v Sloveniji. Od leta 2010 je nastalo v 

Sloveniji pet novih družb tveganega kapitala, ki so od med leti 2010 in 2015 izvedle za 55 

milijonov evrov naložbe v start-up podjetja. Študija opozarja na to, da so s strani R Slovenije 

podprte investicijske faze semenskega kapitala, kjer so na voljo sredstva iz javnih virov, 

podprta je tudi faza tveganega kapitala, v našem magistrskem delu smo jo imenovali »zgodnja 

faza«, v kateri R Slovenija sodeluje kot soinvestitor v zasebnih družbah tveganega kapitala, ni 

pa podprta faza angelskega investiranja. Po mnenju avtorjev bi kazalo v Sloveniji aktivneje 

spodbuditi delovanje zasebnih investitorjev v start-up podjetja, bodisi preko davčnih spodbud 

takim investicijam, bodisi preko drugih instrumentov. Zaključki raziskave kažejo na to, da se 

start-up podjetja ne morejo razvijati v vakuumu, temveč za učinkovit razvoj potrebujejo 

delujoče okolje na vseh področjih. To vključuje zmožnosti validacije njihovih poslovnih idej, 

zmožnost pridobitve kvalitetnih kadrov iz raziskovalnega okolja, ter iz poslovnega okolja. Za 

razvoj start-up podjetij so ne nazadnje izrednega pomena tudi finančna sredstva in s tem 

povezan je zaključek študije, ki kaže na kapitalsko vrzel v Sloveniji, ki se pojavi potem, ko 

podjetje izkoristi javne vire financiranja, namenjene podjetjem v semenskih fazah razvoja. 

Zaradi slabo delujočega razreda angelskih investicij ter pomanjkljive ponudbe družb 

tveganega kapitala v Sloveniji preveč podjetij preneha s poslovanjem ali pa se preseli v druga 

okolja, ko se znajdejo v fazah, kjer ni na voljo dovolj primernega kapitala.  

2.8 Vrste investitorjev tveganega kapitala v Srednji Evropi 

 

Industrija tveganega kapitala je v Srednji Evropi šele v zgodnjih letih njenega razvoja, zato 

število investitorjev ni visoko. Vseeno se je v zadnjih desetih letih tudi po zaslugi javnih 

spodbud razvila mreža večjih in manjših investitorjev, ki iščejo svoje naložbe tudi v tem 

segmentu. Po mnenju Lutz in dr. (2013) je obstoj investitorjev, ki pokrivajo vse razvojne faze 

tehnološkega podjetništva, ključen, če želimo vzpostaviti delujoč podjetniški ekosistem. 

Avtorji poudarjajo bližino investitorjev in podjetnikov, saj po njihovem mnenju verjetnost, da 

se podjetnik in investitor dogovorita za investicijo, pada po visoki stopnji, kar še bolj velja za 

investicije v zelo zgodnji ali zelo pozni fazi razvoja. Ravno tako so bolj oddaljenim 

investicijam po njihovem mnenju manj naklonjeni manj izkušeni investitorji. Proučevali smo 

ponudbo investitorjev tveganega kapitala v regiji Srednje Evrope in iz nje poiskali osnovne 

omejitve glede zbiranja kapitala, ki izhajajo iz ponudbe kapitala na trgu. 
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2.8.1 Poslovni angeli 

 

Statistični podatki glede angelskih investicij so v primerjavi z ostalimi kategorijami najmanj 

zanesljivi, saj mnogi poslovni angeli oziroma zasebni investitorji ne razkrivajo svojih naložb. 

Vseeno po podatkih organizacije EBAN (European Business Angel Network) na območju 

Srednje Evrope deluje več združenj poslovnih angelov, v okviru katerih se izvajajo investicije 

v start-up podjetja. Konkretno je izmed srednjeevropskih držav po tem kriteriju stanje 

sledeče: 

 

Preglednica 4: Razporeditev združenj poslovnih angelov v Srednji Evropi.  

Država Število združenj poslovnih angelov 

Slovenija 1 

Hrvaška 2 

Srbija 1 

Kosovo 2 

Bosna in Hercegovina 1 

Črna Gora 1 

Makedonija 2 

Bolgarija 3 

Romunija 2 

Slovaška 1 

Češka 4 

Madžarska 3 

Ukrajina 1 

Vir: EBAN 

 

Po podatkih EBAN poslovni angeli v Srednji Evropi pridobivajo pomen, saj je sodeč po 

njihovem letnem poročilu iz leta 2014 število vseh transakcij v tem geografskem področju 

pomembno poraslo. Zaradi zgodnje faze razvoja poslovnih angelov v nekaterih državah 

Srednje Evrope primerjava s prejšnjimi obdobji ni mogoča ter tudi nima smisla z vidika ocene 

ponudbe za start-up podjetja. Najbolj aktivne države v segmentu poslovnih angelov v Srednji 

Evropi so Češka, Madžarska in Bolgarija. 

2.8.2 Podjetniški inkubatorji in pospeševalniki 

 

Podjetniški inkubatorji in pospeševalniki so v Srednji Evropi v veliki večini javnega značaja, 

torej večino sredstev, namenjenih njihovemu delovanju in investicijam v podjetja, inkubirana 

v teh inkubatorjih ter pospeševalnikih, prihaja iz javnih virov. Podatke o delovanju 

podjetniških inkubatorjev in pospeševalnikov v Srednji Evropi zajemata tako EVCA kot 

EBAN, zato na tem mestu povzemamo ugotovitve obeh institucij o stanju v tem segmentu. Po 

podatkih EBAN je število podjetniških pospeševalnikov in inkubatorjev po državah Srednje 

Evrope naslednje: 
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Preglednica 5: Število pospeševalnikov in inkubatorjev v Srednji Evropi.  

Država Število pospeševalnikov in inkubatorjev 

Slovenija 6 

Hrvaška  4 

Srbija 2 

Kosovo 2 

Bosna in Hercegovina 1 

Črna gora 0 

Makedonija 3 

Bolgarija 3 

Romunija 2 

Slovaška 1 

Češka 3 

Madžarska  2 

Ukrajina 1 

Vir: EBAN 

 

Glede na razporeditev in število podjetniških pospeševalnikov in inkubatorjev v Srednji 

Evropi je po podatkih EBAN najbolj razvita po tem kriteriju Slovenija, sledijo ji Hrvaška ter 

tri države, v katerih so delujoči po trije podjetniški pospeševalniki oziroma inkubatorji. Pri 

tem pa je treba opozoriti na drug vidik delovanja tovrstnih institucij, in sicer na dejanske 

aktivnosti, ki jih opravljajo posamezni podjetniški pospeševalniki in inkubatorji. V Sloveniji 

po podatkih, pridobljenih z internetnih strani posameznih pospeševalnikov in inkubatorjev: 

− Tehnološki park Ljubljana Http://www.tp-lj.si/ 

− Primorski tehnološki park Http://www.primorski-tp.si/ 

− Ljubljanski univerzitetni inkubator Http://lui.si/ 

− Univerzitetni inkubator Primorske Http://www.uip.si/ 

− ABC-akcelerator Https://abc-accelerator.com/ 

− Inkubator Sežana Http://www.inkubator.si/ 

 

Z izjemo ABC-akceleratorja nobena druga institucija ne podpira start-up podjetij, inkubiranih 

v njihovih prostorih tudi z dejansko finančno investicijo. Na Hrvaškem tudi izmed štirih 

podjetniških pospeševalnikov in akceleratorjev le dve start-up podjetjem poleg delovnega 

prostora, mentorskih procesov in ostale podpore ponujata tudi dejansko finančno investicijo.  

 

S tega vidika je pomemben tudi pregled aktivnosti podjetniških akceleratorjev in inkubatorjev 

s strani EVCA, ki v svojem poročilu za leto 2014 razkriva skupne vrednosti investicij 

tovrstnih investitorjev v Srednji Evropi. Po podatkih EVCA je bilo v tem letu v Srednji 

Evropi skupno investiranih v semenski fazi preko akceleratorjev in podjetniških inkubatorjev 

8,3 milijona evrov. To vsoto so investitorji investirali v skupno 45 start-up podjetij. Te 

investicije so bile v letu 2014 izvedene v naslednjih državah: Bolgarija, Estonija, Madžarska, 

Slovaška in Slovenija. Iz razporeditve investicij in primerjave s podatki o številu podjetniških 

akceleratorjev in inkubatorjev po Srednji Evropi lahko razberemo, da število tovrstnih 
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institucij ni reprezentančen podatek, ki bi kazal na razvojno stopnjo posamezne države v tem 

segmentu. Omenjena skupna vsota investicij v tem geografskem prostoru sicer predstavlja 

izredno nizko vrednost, če jo primerjamo z vsoto vseh investicij akceleratorjev in 

inkubatorjev v Evropi, ki znaša 98 milijonov evrov.  

2.8.3 Skladi tveganega kapitala 

 

Področje delovanja skladov tveganega kapitala v Srednji Evropi zelo natančno statistično 

spremlja EVCA. Zato iz njenega poročila (2015) lahko povzamemo ključne ugotovitve o 

aktivnosti skladov tveganega kapitala v tej regiji po posameznih področjih delovanja.  

 

Po podatkih EVCA je bilo v letu 2014 v regiji Srednje Evrope skupno investiranih skoraj 90 

milijonov evrov, ki jih je prejelo 165 podjetij. Približno polovic teh naložb je bilo v start-up 

podjetja, drugo polovico pa predstavljajo podjetja v zgodnjih razvojnih fazah. Če tem 

investicijam dodamo še investicije kapitala v fazah rasti in širitve podjetij (angl. Growth 

Capital), se skupni znesek pomembno poveča za 232 milijonov evrov, število investicijsko 

podprtih podjetij pa naraste za dodatnih 45. Ti skupni zneski so v primerjavi z letom 2013 

pomenili izredno visoko stopnjo rasti, saj je bilo v letu pred tem s strani družb tveganega 

kapitala v tej regiji skupno investiranih 67 milijonov evrov, oziroma 325 milijonov evrov z 

vključenimi investicijami v podjetja v fazah rasti in širitve. V primerjavi s skupno 

investiranimi sredstvi na nivoju celotne Evrope ta skupni znesek v letu 2014 predstavlja 8,7 

odstotka oziroma 13,4 odstotka z dodanimi investicijami v segmentu rasti in širitve.  

 

Če primerjamo investicije družb tveganega kapitala po posameznih državah Srednje Evrope, 

prednjačita Madžarska, kjer je bilo v letu 2014 tovrstnih investicij za 32 milijonov evrov, ter 

Češka, ki ji sledi z 9 milijoni evrov. K izrazitemu povečanju investicij na Madžarskem v 2014 

je ključno prispeval program Evropske investicijske banke, imenovan Jeremie, preko katerega 

so bili vključeni praktično vsi upravljavci tveganega kapitala v tej državi.  

 

Pomemben podatek je tudi delež investicij tveganega kapitala v bruto domačem proizvodu 

posamezne države. Sodeč po EVCA (2015) je bila povprečna vrednost v Evropi v letu 2014 

0,27 odstotka, kar je blizu nivojem iz ZDA (0,29), vendar pod nivojem vodilnega Izraela, kjer 

ta odstotek dosega 0,35. (OECD, 2015). V Srednji Evropi je povprečje 0,14 %, pri čemer 

izstopata Češka (0,19 %) in Madžarska (0,16 %).  

2.8.4 Zasebni naložbeni skladi (angl. Private equity funds) 

 

Zasebni naložbeni skladi večinoma odkupujejo obstoječe poslovne deleže, zato jih težko 

štejemo med generatorje novih podjetij oziroma pospeševalce rasti start-up podjetij. Vseeno 

so pomemben del ekosistema tudi v Srednji Evropi, saj zagotavljajo likvidnost, ki se sčasoma 

pretoči v nove angelske investicije, ter v investicije družb tveganega kapitala. Po podatkih 

EVCA (2015) je bila skupna vrednost investicij zasebnih naložbenih skladov v 2014 v tej 

regiji 935 milijonov evrov, oziroma 120 odstotkov več kot v letu poprej. Pomenljiv je 



 33 

podatek, da je bila ta velika vsota poinvestirana le v 30 podjetij, od tega sta izstopali dve večji 

investiciji, ena v Srbiji in ena na Češkem. Obe podjetji sta delovali v telekomunikacijski 

panogi in bili prevzeti s strani multinacionalnih telekomunikacijskih podjetij.  
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3. METODOLOGIJA 

Raziskovalni okvir, določen za to magistrsko nalogo, je študija primerov osmih start-up 

podjetij iz Srednje Evrope, ki so bile uspešne pri pridobivanju domačega ali tujega 

investicijskega denarja. Metoda raziskovanja temelji na analitičnem pristopu in sklepanju na 

podlagi pridobljenih podatkov iz vzorca raziskanih podjetij. Za potrebe raziskave je izdelan 

polstrukturiran intervju z osmimi raziskovanimi podjetji, preko katerega so bile pridobljene 

ključne informacije, ki so omogočile oblikovanje sklepov glede tega, kateri so ključni 

dejavniki uspešnosti zbiranja kapitala za rast tehnoloških podjetij iz Srednje Evrope, ter kateri 

so optimalni pristopi in strategije, katerih se lahko poslužijo podjetniki, ko se lotevajo 

zbiranja tovrstnega kapitala.  

Magistrsko delo je sestavljeno iz dveh delov. V prvem delu predvsem povzemamo ugotovitve 

avtorjev znanstvenih člankov s področja podjetništva, investicijskih skladov, specializiranih 

na start-up podjetja. Proučujemo znanstveno literaturo glede podjetniških ekosistemov, kaj 

slednje poganja in kaj jih ovira pri njihovem razvoju. V tem delu se tudi posvečamo 

značilnostim posameznih vrst kapitala, ki je na voljo podjetjem v različnih razvojnih fazah.  

V drugem, empiričnem delu so predstavljeni izsledki raziskave, ki je potekala preko 

polstrukturiranih intervjujev s posameznimi podjetniki, ki so uspešno zbrali investicijski 

kapital. Intervjuji so bili sestavljeni na podlagi teoretičnih izhodišč, podanih v prvem delu 

tega magistrskega dela. Polstrukturiran intervju je po našem mnenju najbolj primerna oblika 

raziskave, saj omogoča pridobitev podatkov od podjetnikov na sproščen način, pri tem pa se 

zmanjša nevarnost, da spraševalec in intervjuvanec ne razumeta vprašanja na enak način. 

Izbor intervjuvanih podjetij je temeljil na njihovi pripravljenosti razkriti podatke o zbranem 

kapitalu, ter v njihovi geografski lokaciji, ter fazi razvoja v trenutku, ko so zbirali kapital. 

Intervjuji so bili opravljeni osebno ali preko telefona, pri tem pa spraševalec ni želel, da bi bili 

posamezni pogovori daljši od 60 minut, saj je želel ohraniti predmet pogovora v okvirih, 

zastavljenih z vprašanji v intervjuju. Vsi intervjuvanci so bili seznanjeni z namenom 

intervjuja, obenem pa jim je bila zagotovljena anonimnost.  

Podatke, zbrane preko intervjujev, smo postavili tudi v kontekst z ostalimi informacijami o 

investicijah v start-up podjetja, zbranimi preko specializiranih revij in baze Preqin. Ta baza je 

pogosto uporabljano orodje med upravljavci tveganega kapitala in investicijskimi svetovalci. 

Zaradi visoke cene naročnine je sicer nedosegljiva za večino neprofesionalnih raziskovalcev 

omenjenega področja. Poleg omenjenih plačljivih podatkovnih baz smo pri raziskovanju 

sorodnih transakcij analizirali podatke iz javno dostopnih virov o posameznih transakcijah na 

trgih po Evropi in v ZDA, ki iz različnih razlogov niso zajete v uradnih statistikah. Največ 

tovrstnih informacij smo dobili iz specializiranih časopisov, revij, ter internetnih portalov.  
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Preglednica 6: Viri informacij o transakcijah s tehnološkimi podjetji 

 

Podatki iz intervjujev so bili analizirani, rezultati pa ob podpori znanstvenih dognanj 

uporabljeni pri odgovoru na ključni znanstveni vprašanji, torej katere so optimalne poti do 

rasti tehnoloških podjetij iz Srednje Evrope in ali na vrsto investicijskega kapitala vpliva tudi 

faza razvoja, v kateri se podjetje nahaja v času zbiranja kapitala. Ključni zaključki 

magistrskega dela so v seznamu priporočil za podjetnike, ki se bodo v prihodnje odločali 

glede strategij pri zbiranju kapitala za rast njihovih podjetij. 

Metodologija raziskave je podrejena ciljem raziskave, ki smo si jih zastavili, načina zbiranja 

podatkov in njihove obdelave, ter metod za analizo pridobljenih informacij.  

Raziskavo smo tako strukturirali kot pripravo, zajem podatkov, analizo slednjih in 

oblikovanje zaključkov raziskave. V fazi priprave smo obravnavali teoretične zakonitosti in 

običajne prakse, ki veljajo pri financiranju mladih tehnoloških podjetij na splošno po celem 

svetu. V tej fazi smo se tudi osredotočali na ključna vprašanja, ki so bila natančneje raziskana 

preko poglobljenega intervjuja s ciljnimi podjetniki. V fazi pridobivanja dodatnih informacij 

iz konkretnih proučevanih primerov, torej v fazi intervjuvanja ciljnih podjetnikov, smo 

opravili poglobljene intervjuje s podjetniki in skušali pridobiti ključne informacije, ki so nam 

pozneje omogočile oblikovanje zaključkov, pripravo priporočil bodočim podjetnikom glede 

njihovih strategij zbiranja investicijskega kapitala za nadaljnjo rast.  

3.1 Zbiranje podatkov 

Zaradi kratke zgodovine tovrstnih investicij v tehnološka podjetja na obravnavanih 

geografskih področjih je zanesljivih podatkov, do katerih imamo dostop iz javno dostopnih 

virov in specializiranih publikacij, relativno malo. Transakcije, ki so bile izvedene v mlada 

tehnološka podjetja s tega področja, tudi niso v popolnosti zabeležena v profesionalnih bazah, 

kot sta Preqin, Crunchbase in njima podobne. Natančne statistike o investicijah tveganega 

kapitala so zajete v četrtletnih in letnih poročilih EVCA. Podobno se vodijo letne statistike 

naložb tveganega kapitala na ravni posameznih držav, in sicer po državah te statistike vodijo 
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vladne agencije za pospeševanje podjetništva. V Sloveniji je ta agencija Slovenski podjetniški 

sklad  Http://www.podjetniskisklad.si/sl/, na Hrvaškem HAMAG BICRO 

Http://www.hamagbicro.hr/, v Srbiji pa Fond za inovacionu delatnost 

Http://www.inovacionifond.rs/. Sorodne agencije najdemo v vseh proučevanih državah, pri 

čemer jih je večina organizirana v okviru ministrstva za gospodarstvo.  

Zaradi omejenosti statističnih podatkov o izvedenih transakcijah, zelo majhnega števila 

izvedenih transakcij na navoju celotne regije (tako absolutno kot relativno glede na populacija 

podjetij posameznih državah in regiji; v letu 2014 je bilo na nivoju celotne regije izvedenih 

210 transakcij, nejasnosti/nestrukturiranosti posameznih strategij in zaupnosti posameznih 

informacije glede izbora strategij financiranja, je za potrebe analize obstoječe tematike, 

najprimernejša metoda s poglobljenim polstrukturiranim intervjujem na vzorcu 

visokotehnoloških podjetnikov (ki izhajajo tega geografskega področja in so v preteklosti že 

uspešno zbirali kapital s strani lokalnih in mednarodnih investitorjev).  

V raziskavi je bila uporabljena metoda poglobljenega intervjuja na vzorcu osmih podjetnikov, 

ki so si v preteklosti že pridobili izkušnje z iskanjem investitorja za svoj podjetniški podvig. 

Obenem smo intervju opravili tudi z dvema podjetnikoma, ki pri zbiranju kapitala nista bila 

uspešna. Slednji dve podjetji smo uporabili kot kontrolna primera   Z namenom pridobitve 

informacij o različnih možnih investitorjih, se nismo posvetili samo enemu tipu podjetnika, 

torej podjetju v določeni stopnji razvojne faze, temveč smo v vzorec raziskave vključili 

podjetnike, ki so se v času iskanja kapitala nahajali v različnih razvojnih fazah njihovih 

podjetij.  

Pred začetkom procesa intervjuja je bilo vsakemu intervjuvancu zagotovljeno, da bodo 

informacije uporabljene izključno za namen te analize in ne bodo dostopne nikomur drugemu, 

razen raziskovalcu, obenem pa bo prikrita tudi identiteta vsakega od podjetij.  

Intervjuji so potekali preko telefona, oziroma nekateri tudi osebno z intervjuvancem. 

Intervjujev nismo snemali, temveč smo v času izvedbe intervjujev izdelovali izpise 

odgovorov, ki smo jih po koncu vsakega od pogovorov poslali intervjuvancu v pregled in 

potrditev. S tem smo se izognili napačnim interpretacijam njihovih odgovorov. Ko smo dobili 

od intervjuvancev potrjen povzetek njegovih odgovorov, smo podjetje vključili v raziskavo.  

3.2 Predstavitev podjetij 

V raziskavi so bila preučevana podjetja iz različnih razvojnih faz, ki so v preteklosti že iskala 

in tudi uspešno zbrala kapital za njihovo rast. Skupno vsem proučevanim podjetjem je tudi, da 

vsa prihajajo iz Srednje Evrope in da vsa delujejo v tehnološkem sektorju. V nadaljevanju so 

predstavljena vsa proučevana podjetja, pri čemer zaradi zagotavljanja varstva občutljivih 
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informacij o njihovem poslovanju njihova identiteta ni razkrita. Podjetja, poimenovana po 

črkah abecede od A do H, so v preteklosti uspešno zbrala kapital.  

Podjetje A: Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2004 s strani dveh izkušenih podjetnikov, ki sta 

v preteklosti že zasedala vodilna mesta v večjih tehnoloških podjetjih v regiji. Njun motiv pri 

ustanovitvi je bil po njunih besedah predvsem v njuni takratni želji, da izkoristita njuno 

znanje, ki sta si ga nabrala na prejšnjih managerskih pozicijah in z njim izkoristita tržno nišo, 

ki se je pojavila ob povečanem obsegu digitalizacije poslovanja večjih in manjših podjetij. 

Začela sta z zelo majhno ekipo, ki je opravljala storitve za večje naročnike, dostop, do katerih 

sta si ustanovitelja zagotovila na podlagi njunih preteklih relacij z odločevalci v teh podjetjih. 

Sčasoma sta ustanovitelja začela z načrtnim produktnim razvojem, za katerega sta menila, da 

bo dolgoročno omogočil podjetju hitrejšo rast in višjo profitabilnost kot storitve, katere so ob 

začetku ponujali svojim strankam. Podjetje danes razvija programsko opremo za poslovne 

uporabnike in ima mednarodno mrežo uporabnikov.  

Podjetje B: Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2007 s strani dveh, v tistem času zelo mladih 

ustanoviteljev, ki jima je bilo to podjetje prva podjetniška izkušnja v njunem življenju. Ideja 

za ustanovitev podjetja se jima je porodila med njunim študentskim delom, ki sta ga 

opravljala v eni izmed lokalnih medijskih podjetij. Posebnost podjetja je v tem, da je do 

dejanske ustanovitve podjetja prišlo šele potem, ko sta ustanovitelja osvojila prvo mesto na 

tekmovanju start-up podjetij. Podjetje je imelo v zgodnjih letih razvoja veliko število strank, 

vendar je zaradi poslovnega modela, ki je bil naravnan pretežno na pridobivanje novih 

uporabnikov, generiralo relativno malo prihodkov. Podjetje danes deluje v panogi spletnega 

in mobilnega oglaševanja. 

Podjetje C: Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2009 in je bilo nadaljevanje študentskega dela 

dveh ustanoviteljev, ki sta še danes vodilni sili razvoja podjetja. Ustanovitelja, sicer tudi 

kolega na fakulteti za računalništvo, sta v njunih študentskih letih zelo zgodaj prepoznala 

potencial novih spletnih oglaševalskih orodij in začela z nudenjem enostavnih storitev 

naročnikom, ki so želeli večjo izpostavljenost na spletu. Sčasoma je obseg poslovanja 

presegel njune zmožnosti in takrat sta začela z dodatnim zaposlovanjem. V kratkem času sta 

skokovito povečala število zaposlenih, še vedno pa pretežni del poslovanja ohranila v 

storitvenih dejavnostih. Pozneje je podjetje razvilo tudi nekaj produktov, od katerih večina ni 

bila uspešna. Z enim od produktov je podjetje doseglo tržni preboj in še danes dosega visoke 

stopnje rasti.  

Podjetje D: Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2008. Nastalo je po zaslugi treh ustanoviteljev, 

od katerih za nobenega ni bila to prva podjetniška izkušnja, saj so sodelovali že na različnih 

skupnih podjetniških projektih pred tem. Motiv za ustanovitev podjetja je bila prepoznana 

težava njihovih prihodnjih strank. Želeli so poenostaviti eno od osnovnih potreb vsakega 

posameznika, torej njegovo mobilnost. Od prvega dne dalje je podjetje raslo organsko in z 

zelo majhnimi koraki pri razvoju svojih storitev so prišli do točke profitabilnosti. Pozneje so 
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se začeli povezovati z drugimi ponudniki znanja (fakultetami in raziskovalnimi inštituti) in od 

takrat njihova vrednost podjetja temelji vse bolj na znanju in vse manj na storitvah, po katerih 

je podjetje poznano med širšo populacijo. Danes se podjetje transformira iz storitvenega v 

produktno in razvija rešitve, ki bodo prispevale k nižji obremenjenosti okolja z izpušnimi 

plini, k učinkovitejši mobilnosti posameznikov in dostave blaga, posega pa tudi na področje 

avtonomnih vozil.  

Podjetje E: Podjetje je nastalo leta 2013. Dva soustanovitelja sta bila pred tem zaposlena pri 

istem delodajalcu in iz njunih izkušenj pri prodaji proizvodov takratnega delodajalca sta 

prepoznala tržno nišo, katero sta se nameravala zapolniti. Želela sta optimizirati procese pri 

svojih strankah, saj sta opažala velike izgube na njihovi strani zaradi neučinkovitosti procesov 

in pomanjkljivega znanja o naprednih spletnih orodjih. V začetni razvojni fazi sta 

soustanovitelja temeljila na poslovnem modelu, za katerega sta pozneje ugotovila, da ne 

omogoča hitre rasti podjetja. Pozneje sta poslovni model izboljšala, vendar zaradi omejitev na 

strani uporabnikov (konservativnost panoge) ta proces še ni končan in podjetje še danes po 

mnenju ustanovitelja ne izkorišča priložnosti na trgu v celoti. Podjetje deluje v panogi 

spletnih rešitev za poslovne uporabnike.  

Podjetje F: Podjetje je bilo ustanovljeno s strani dveh soustanoviteljev leta 2009. Oba 

soustanovitelja sta pred tem že imela podjetniške izkušnje, čeprav skupaj nista nikoli 

sodelovala. Eden izmed soustanoviteljev je imel pred tem izrazito neuspešno podjetniško 

izkušnjo, ki je zaznamovala tudi začetno obdobje Podjetja F. Motiv ustanoviteljev je bil 

»nekaj ustvariti, pustiti sled in biti pri tem odličen«. Od vsega začetka sta želela delovati v 

mednarodnem okolju z zavedanjem in željo, da to ne bo stabilen posel, ki bo trajal v 

nedogled, temveč sta želela narediti podjetje, ki bo nekega dne prodano določenemu kupcu na 

trgu. Ker podjetje deluje v panogi, ki je v mnogih okoljih regulirana, je bila rast podjetja na 

začetku zelo omejena, predvsem pa je zahtevala od podjetnikov izdatno mero prilagajanja na 

lokalno zakonodajo in iznajdljivost pri predstavitvi njihovih produktov. Podjetje od prvega 

dne dalje ustvarja prihodke od prodaje s produktom (in ne storitvami), deluje pa v panogi 

spletnega poslovanja. 

Podjetje G: Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2006 s strani enega ustanovitelja, ki je imel pred 

tem že podjetniške izkušnje iz družinskega podjetja. Pozneje sta se mu v lastništvu podjetja 

pridružila še dva partnerja. Podjetje je bilo od vsega začetka naravnano na produktni razvoj, 

zato je tudi od začetka dalje iskalo dodatne vire financiranja. Glavni motiv podjetnika za 

ustanovitev tega podjetja je bila želja po kreiranju globalno uspešnega visoko tehnološkega 

podjetja. Tega se je lotil na tak način, da je najprej opravil obsežno raziskavo, katere 

industrije bodo v prihodnjih desetletjih rasle nadpovprečno in katera bodo področja, kjer se bo 

pojavilo večje število tržnih niš, ki jih bo lahko zapolnilo tudi njegovo podjetje. Podjetje 

deluje v panogi spletnega oglaševanja, kar pomeni, da se skladno z razvojem mobilnih in 
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spletnih tehnologij njihov trg nenehno spreminja, zato v podjetju nenehno poteka intenzivni 

produktni razvoj, ter iskanje optimalnega poslovnega modela.  

Podjetje H: Podjetje H je nastalo leta 2002, ko sta ga ustanovila dva ustanovitelja, do tedaj 

sodelavca v večjem podjetju, ki se je ukvarjalo s programiranjem. Soustanovitelja sta se 

spoznala že pred tem, ko sta skupaj študirala na fakulteti za računalništvo. Kljub temu da sta 

prvih nekaj let predvsem delala storitve programiranja na projektih za večje naročnike iz 

Hrvaške, je bil njun motiv od začetka usmerjen v produktni razvoj. Tako so v podjetju 

sočasno s storitvenim delom ves čas nastajali tudi paralelni poskusi lastnih produktov. Na 

neki točki sta se soustanovitelja odločila, da produktni in storitveni del poslovanja razdružita 

in obe podjetji peljeta po različnih poteh dalje. S soustanoviteljem sta pripeljala v podjetje 

tretjo osebo, ki je prevzela storitveni del poslovanja, eden od soustanoviteljev se je preselil v 

tujino, kjer je poskušal razvijati poslovanje na produktnem delu poslovanja, drugi 

soustanovitelj pa je ostal v domačem okolju in skrbel predvsem za produktni del razvoja. 

Sčasoma so se med soustanoviteljema pojavila trenja, ki so pripeljala do tega, da je eden od 

soustanoviteljev zapustil ekipo in se lotil novega start-upa. Drugi soustanovitelj še danes živi 

v tujini, ekipa pa se je medtem okrepila z novimi ljudmi, ki delujejo na produktnem delu 

poslovanja. Podjetje deluje v panogi razvoja mobilnih aplikacij.  

V nadaljevanju sledi še predstavitev podjetij X in Y, ki nista uspešno zbrali kapitala, ki sta ga 

iskali, vendar sta pozneje spremenili principe delovanja in vseeno poslovali dalje.  

Podjetje X: Podjetje je nastalo leta 2008, ko so združili moči trije ustanovitelji, med njimi 

podjetnik in dva znanstvenika, ki sta dotlej delovala predvsem na področju visoke znanosti in 

v javnih institucijah. Motiv za ustanovitev podjetja je izhajal iz nove tržne niše, ki se je 

pojavila ob znanstvenih odkritjih in tehnološkem razvoju novih tehnologij na področju 

medicine. Podjetje je storitveno naravnano, tako da je iskalo financiranje predvsem za razvoj 

marketinške mreže in za prodor na tuja tržišča. Po več neuspešnih poizkusih zbiranja zunanjih 

virov financiranja se je podjetje preobrazilo in uspešno delovalo dalje ter bilo leta 2014 

prodano tuji družbi iz sorodne dejavnosti.    

Podjetje Y: Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2002, ko se je glavni ustanovitelj odločil, da se 

prelevi iz zaposlenega v podjetnika. Ob odhodu iz njegovega predhodnega delovnega mesta je 

s seboj povabil še maloštevilno ekipo razvijalcev in skupaj so začeli z nudenjem storitev 

računalniškega programiranja za zunanje naročnike. Ker je bil motiv ustanovitelja, da trgu 

ponudi najboljše možne tehnološke rešitve, pri tem pa dosega tudi visoko rast poslovanja 

podjetja, se je kmalu odločil za zbiranje kapitala. V prvem poskusu je bil uspešen in zbral 

kapital od lokalnega sklada tveganega kapitala, ko pa so bila ta sredstva izčrpana, se je znašel 

pred novim izzivom zbiranja kapitala. Dobil je priložnost, da ponovno zbere financiranje, 

vendar se je odločil drugače in prekinil pogovore z investitorjem. Podjetje je v letih zatem 

normalno delovalo in bilo prodano večjemu mednarodnemu podjetju v letu 2015.    
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Zgoraj našteta podjetja so bila v fazi iskanja kapitala v zelo različnih razvojnih fazah, kar nam 

je omogočilo, da smo raziskali strategije za podjetnike na različnih stopnjah razvoja njihovih 

idej, saj smo sklepali, da bo tovrsten pregled mnogo bolj uporaben za bodoče podjetnike pri 

njihovih razmišljanjih o optimalnih pristopih k zbiranju kapitala. Vsa podjetja, ki so predmet 

raziskave, ustrezajo definiciji start-up podjetja in so bila raziskovalcu znana že od prej. 

Osebno poznanstvo raziskovalca z ustanovitelji podjetij je bilo za namen raziskave ključnega 

pomena, saj v nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče od njih pridobiti občutljivih informacij, 

ki jih ne želijo deliti s splošno javnostjo.  

3.3 Raziskovalni instrument 

Naša analiza temelji na polstrukturiranem intervjuju s sedemnajstimi vprašanji, ki smo jih 

zastavili podjetnikom, med njimi pa postavili tudi nekaj podvprašanj glede na jasnost 

njihovega odgovora na posamezno osnovno vprašanje. Cilj podvprašanj je bil, da dobimo 

enoznačne odgovore na vseh sedemnajst osnovnih vprašanj in nam to omogoči primerjavo 

odgovorov med posameznimi podjetniki. Vprašalnik je bil zastavljen tako, da smo z njim 

dobili odgovore na vsa ključna področja raziskovanja, torej podjetnika, načina financiranja 

pred začetkom iskanja zunanjih virov, njegovih motivov za iskanje zunanjih virov 

financiranja, dotedanjih izkušenj z iskanjem financiranja, značilnosti okolja, iz katerega 

izhajajo podjetja, procesa iskanja financiranja in rezultatov teh aktivnosti. 

Vzorec vprašalnika za intervju:   

 

1. Predstavitev podjetja, vaših začetkov in motivov na začetku delovanja vašega podjetja. 

2. Opis načina financiranja podjetja pred prvim zbiranjem kapitala. 

3. Predstavitev faze, v kateri je bilo podjetje ob odločitvi, da iščete dodaten kapital za rast. 

4. Razlog za iskanje dodatnega kapitala (produkt, prodaja …). 

5. Obseg kapitala, katerega ste želeli zbrati / koliko ste ga dejansko zbrali na koncu. 

6. Kakšne so bile vaše dotedanje izkušnje z iskanjem kapitala pri zunanjih virih. 

7. Ste imeli v lokalnem okolju dovolj možnosti za pridobitev znanj, potrebnih za učinkovito 

zbiranje kapitala. 

8. Kje ste pridobili največ potrebnega znanja za uspešno iskanje kapitala. 

9. Kako je potekala vaša priprava na iskanje kapitala, kje ste pridobili informacije o 

potencialnih investitorjih. 

10. Lahko opišete vaš postopek zbiranja kapitala?  

11. V katerih okoljih ste želeli poiskati investitorja? 

12. Katere so bile ključne značilnosti, ki ste jih iskali pri vaših investitorjih? 

13. Kateri so bili ključni dejavniki, ki so vplivali na odločitev investitorja za investicijo v 

vaše podjetje? 

14. Kako dolg je bil postopek od prvega kontakta z investitorjem, pa do uspešno zaključene 

transakcije? 
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15. Ste v podjetju zbrali že več rund financiranja in kako so se razlikovali postopki med 

seboj? 

16. Koliko se je spremenila upravljavska struktura, organizacija poslovanja in odnosi znotraj 

vašega podjetja po uspešno zbrani investiciji? 

17. Katere so bile po vašem mnenju napake, ki ste jih storili med zbiranjem kapitala in kaj bi 

naredili drugače, če bi še enkrat šli po isti poti?  

3.4 Analiza zbranih podatkov 

Vsa preučevana podjetja so bila raziskovalcu znana od prej. Ker je poznal njihove osnovne 

značilnosti oziroma nekatere ključne dogodke v njihovi zgodovini, je s podvprašanji in 

dodatnimi komentarji spodbudil intervjuvance, da so razkrili tudi podrobnosti iz njihovih 

procesov zbiranja kapitala, na katere sami niso najbolj ponosni in jih ne razkrivajo splošni 

javnosti. Podatke, pridobljene preko intervjujev, smo nato zbrali, jih obdelali in razvrstili v 

različne kategorije. Ocenili smo, da je za namen naše raziskave pomembno, da področja 

raziskave najprej razdelimo po ključu različnih faz podjetij, in sicer: 

a) stanje v podjetju pred začetkom iskanja investicije, 

b) priprava podjetij na iskanje investicije, 

c) proces zbiranja kapitala, 

d) stanje v podjetju po uspešno zbrani investiciji. 

Nato smo proučevana podjetja razdelili še po ključu njihove razvojne faze v času, ko so se 

odločili za zbiranje kapitala in ugotavljali specifičnosti pri zagotavljanju zunanjih virov 

financiranja glede na razvojno fazo podjetja.  

Ko smo imeli podatke tako kategorizirane in analizirane, smo ugotavljali prisotnost 

posameznih dejavnikov, ki vplivajo na uspešnost zagotavljanja zunanjih virov sredstev 

(kapitala) pri start-up podjetjih iz Srednje Evrope. Analiza dejavnikov in njihovega vpliva na 

uspešnost zbiranja kapitala nam je na koncu omogočila, da smo prišli do zaključnih 

ugotovitev raziskave in do odgovora na temeljna raziskovalna vprašanja: 

− Kako podjetniki pristopajo k zbiranju kapitala visokotehnoloških podjetij in katere 

dejavnike pri tem upoštevajo? Kakšen je vpliv specifik srednjeevropskega območja pri 

tem? 

− Kaj za njih pomeni posamezen vir financiranja in kako temu prilagajajo poslovanje? 

Kakšna so druga pričakovanja, vezana na posamezne vire (mentorstvo ...)? 

− Kakšno naj bo optimalno razmerje med posameznimi viri, ki bo omogočilo najhitrejšo 

rast in zasledovanje zastavljenih ciljev? 
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4. REZULTATI RAZISKAVE 

4.1 Analiza podatkov iz intervjujev 

Odgovore podjetnikov, pridobljene preko intervjujev, smo natančno analizirali in razdelili v 

sledeče kategorije:  

4.1.1 Stanje v družbah pred začetkom zbiranja kapitala 

V to kategorijo sodijo odgovori podjetnikov o njihovih osnovnih motivih za karierno pot v 

podjetništvu in o zgodnjih dneh proučevanih podjetij. Vprašanja na to temo so nam pomagala 

razumeti osnovne motive, ki so jih imeli podjetniki, ko so ustanavljali proučevana podjetja, 

ter vpliv različnih motivov na nadaljnje korake pri zagotavljanju kapitala za rast. Znotraj te 

kategorije smo skladno z ugotovitvami znanstvene literature iskali značilnosti podjetnikov, ki 

bi nakazovale na to, da so že ob ustanovitvi svojih podjetij načrtovali, da bodo v določenem 

trenutku potrebovali dodatne vire financiranja za zagotavljanje rasti svojih podjetij. Tako 

denimo podjetnik F izpostavi [...] željo, da to ne bo lifestyle business/mom and pop shop in da 

se ne nekoč zgodi »exit«. Podobno tudi podjetnik G govori, kako je med študijem spoznal 

osnovne principe tehnološkega podjetništva in je ob odločitvi po ustanovitvi podjetja 

razmišljal o tem, [...] kako bomo našo firmo sfinancirali do takrat, ko bo imela stabilen 

denarni tok. Presenetljivo za raziskovalca nobeno drugo proučevano podjetje ni imelo 

tovrstnih ambicij po zunanjem financiranju že ob nastanku. Po našem mnenju je temu 

botrovala podjetniška naivnost in pomanjkanje izkušenj s tovrstnimi tehnološkimi start-up 

podjetji na domačih trgih v regiji, saj je bila večina proučevanih podjetij ustanovljena v letih, 

ko v regiji še ni bilo mnogo primerov start-up podjetij, ki bi uspešno zbrala kapital v najbolj 

zgodnjih razvojnih fazah. Dva podjetnika, ki sta pri tem vprašanju poudarila pomen zbiranja 

kapitala že v začetnih fazah, sta imela izkušnje iz start-up okolja v ZDA. Večino ostalih 

podjetnikov je prva leta obstoja njihovih podjetij predvsem iskala načine, kako preživeti na 

trgu. Tako denimo podjetnik A izpostavi: [...] smo iskali tiste prve stranke, ki bi nam 

pomagale razviti naše rešitve do konca in nam pomagale preživeti [...], ali pa Podjetnik H, ki 

govori o tem, kako sta s soustanoviteljem [...] flash & blood v firmi vse delovne dni in vikende 

sva preživela ali v firmi ali pa za računalniki [...]. Podjetnik D govori o njihovih začetkih, ko 

so začeli [...] z enim vozilom in tehnično osnovno opremo [...]. Tudi Podjetnik X navaja [...] 

uspelo nam je, da smo bili edini tovrstni ponudnik na trgu in od začetka generirali neke 

osnovne prihodke, ki pa še zdaleč niso bili dovolj za preživetje na daljši rok. Podjetju Y je 

uspelo po njihovih besedah v izredno kratkem času pridobiti eno večjo stranko in so lahko 

normalno delovali, so se pa pozneje večkrat znašli na robu preživetja zaradi nerednih plačil 

strank. Podjetnik C izrecno navaja, kako sta s soustanoviteljem [...] ugotovila, da njuni 

potencialni klienti nimajo pojma o social media in sva se jim ponudila, da jim piševa statuse 
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na njihove Facebook strani. Podjetje B je edinstveno po tem, da sta soustanovitelja hitro 

obupala nad njunim poslovnim modelom in pravzaprav obupala tudi nad podjetništvom, ko ju 

je presenetila zmaga na start-up tekmovanju, ki jima je zagotovila osnovno financiranje. Tako 

težko štejemo, da sta planirala financiranje že od začetka, čeprav sta na koncu dejansko tako 

sfinancirala svoj zagon. Posebnost med vsemi proučevanimi podjetji je tudi Podjetje E, ki se 

je v začetni fazi financiralo iz javnih nepovratnih virov kapitala, na katere opozarja tudi 

Cassar (2004). Pri slednjem je takoj za javnimi viri vstopil poslovni angel in kljub temu da 

tega intervjuvanec ni izrecno poudaril, lahko sklepamo, da je bil njihov namen že od začetka 

iskanje zunanjih virov kapitala.  

 

Preglednica 7: Razvrstitev podjetnikov glede na Dejavnik 1 (* ali so načrtovali zunanje 

vire financiranja že ob ustanovitvi).  

  A B C D E F G H X Y 

Dejavnik 1* NE NE NE NE DA DA DA NE NE NE 

 

Kot lahko razberemo iz priložene preglednice, so trije podjetniki načrtno ustanovili podjetje z 

zavedanjem, da bodo potrebovali dodatne vire financiranja, medtem ko je preostalih 7 

podjetnikov ob ustanovitvi njihovih podjetij predvidevalo, da se bodo zmožni preživeti na 

trgu s svojimi storitvami in ne bodo potrebovali zunanjih investitorjev.  

Med analizo odgovorov na to vprašanje se nam je tako porodilo novo vprašanje: kakšen je bil 

osnovni motiv podjetnikov pri ustanovitvi njihovih podjetij in ali je osnovni motiv vplival na 

njihove plane glede zbiranja kapitala že ob začetku. Na vprašanje o osnovnem motivu za 

začetek podjetniške poti smo dobili izredno raznolike odgovore. Podjetnik A je tako [...] po 

številnih vodstvenih funkcijah želel spet okusiti malo start-up adrenalina, podjetnik B 

izpostavlja željo, da bi s soustanoviteljem izkoristila možnosti spletnih tehnologij. Podjetnik 

C je poudaril željo obeh soustanoviteljev, da postaneta finančno neodvisna, medtem ko je bil 

motiv ustanoviteljev podjetja D mnogo višji, in sicer [...] omogočiti podjetjem lažja 

potovanja. Podjetnik E je preprosto videl neskladnost na trgu, ki jo je želel izkoristiti za svoj 

uspeh, medtem ko je imel podjetnik F zelo visok motiv: [Nekaj ustvariti, pustiti sled in biti 

pri tem odličen.]. Podjetnik G je želel zgraditi globalno vodilno tehnološko podjetje, motivi 

ustanoviteljev podjetja H pa so bili spet bistveno bolj operativni [preživeti na trgu]. 

Ustanovitelje obeh proučevanih podjetij, ki pozneje nista uspešno zbrali rund financiranja je 

poganjal podoben motiv. Podjetje X je želelo izkoristiti znanost pri izboljšanju kvalitete 

življenja ljudi, medtem ko je želelo podjetje Y izboljšati uporabniško izkušnjo pri igranju 

računalniških iger.  
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Ker smo v pri prejšnjem dejavniku 1, torej pri ugotavljanju, kateri od proučevanih 

podjetnikov so se že ob začetku zavedali pomena zbiranja dodatnega kapitala za njihovo rast, 

ugotovili, da so imeli tovrstne plane samo podjetniki E, F in G, smo se pri analizi odgovorov 

na vprašanje o osnovnih motivih za ustanovitev podjetij osredotočili na ta tri podjetja. 

Medtem ko sta imeli podjetji F in G že osnovne motive ustanoviteljev postavljene izredno 

visoko [ustanoviti globalno uspešno visoko tehnološko podjetje] ter [nekaj ustvariti, pustiti 

sled in biti pri tem odličen], je imel ustanovitelj tretjega podjetja iz te skupine, torej podjetja 

E, precej bolj realen in nizko leteč motiv: izkoristiti neskladnost na trgu.  

Iz teh odgovorov lahko zaključimo, da visoki motivi podjetnika ob ustanovitvi podjetja v 

večini primerov prispevajo k temu, da se podjetniki odločajo za iskanje zunanjih virov 

financiranja že na začetku, medtem ko je verjetnost tega scenarija manjša, če imajo 

ustanovitelji podjetij osnovni motiv bolj usmerjen v kratkoročno finančno uspešnost oziroma 

preživetje na trgu. V okviru vprašanj v tem prvem sklopu smo podjetnikom zastavili še eno 

vprašanje, s katerim smo delno že posegli v drugo kategorijo, ampak prek odgovorov nanj 

dobim predvsem oris stanja v družbah pred začetkom zbiranja kapitala. Zato smo jih prosili za 

opis načina financiranja podjetja pred prvim zbiranjem kapitala. 

Odgovori na to vprašanje so se med seboj pomembno razlikovali, so bili pa skladni z 

ugotovitvami, do katerih smo prišli že pri prejšnjih vprašanjih. Podjetje A se je v začetku 

financiralo predvsem iz lastnih virov iz poslovanja ter virov ustanoviteljev. Podjetje B je 

zbralo nekaj denarja s strani sorodnikov, torej lahko rečemo, da je zbralo 3F-kapital (glej 

poglavje 2.2.2.). Tudi podjetja C, D in Y so se od začetka delovanja financirala iz lastnih 

virov ustanovitelja in iz prihodkov od poslovanja. Podjetja E, F, G in X so vsa prejela 

angelsko rundo financiranja (glej poglavje 2.2.3), pri čemer je bil vir tega kapitala pri podjetju 

G bolj prijateljske narave, saj je ustanovitelj dobro poznal zasebnega investitorja že od prej in 

tako njegovo financiranje lahko štejemo tudi pod 3F-kategorijo, medtem ko podjetniki E, F in 

X niso od prej poznali svojih kasnejših zasebnih investitorjev in jim lahko pripišemo, da so 

zbrali pravo angelsko rundo investicije.  

 

Preglednica 8: Načini financiranja podjetij pred prvim zbiranjem kapitala 

Podjetje Vir Podjetje Vir 

Podjetje A Ustanovitelji Podjetje E Angelski kapital 

Podjetje B 3F Podjetje F Angelski kapital 

Podjetje C Ustanovitelji Podjetje G Angelski kapital/3F 

Podjetje D Ustanovitelji Podjetje X Angelski kapital 

  Podjetje Y  Ustanovitelji 
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Odgovori na prvi sklop vprašanj v intervjuju so nam omogočili, da smo si ustvarili osnovno 

sliko o stanju podjetij, ki iščejo dodatne vire financiranja. Predvsem smo preko teh odgovorov 

ugotovili, kakšni so bili motivi podjetnikov, da so se sploh odločili za podjetništvo ter kako so 

se lotili prvih korakov pri tem. Ugotovili smo, da je skupna značilnost vseh proučevanih 

podjetnikov v njihovih željah, da naredijo nekaj več, torej da to niso ljudje, ki bi dobro 

delovali v večjih gospodarskih sistemih, temveč želijo v svojih življenjih pustiti neko sled in 

predvsem biti gospodarji svojih usod. Kako se lotijo prvih korakov v podjetništvu, je zatem 

veliko odvisno od njihovih prejšnjih podjetniških izkušenj ter od okolja, v katerem se gibljejo 

v tistem času. Tako denimo pri podjetnikih D, F in E zaznamo, da so imeli večjo stopno 

osveščenosti o možnostih zunanjega financiranja od ostalih podjetnikov, in to lahko 

pripišemo dejstvu, da so se v času ustanavljanja podjetij gibali v enem od svetovno uspešnih 

start-up centrov. O pridobivanju znanja o možnostih financiranja sicer več v nadaljevanju. Iz 

odgovorov na ta prvi sklop vprašanj lahko tudi zaključimo, da ne obstaja enoten način 

financiranja semenskih faz razvoja podjetij iz te regije, temveč ima podjetnik na voljo več 

možnosti, ki so predvsem pogojene z njegovimi osnovnimi motivi za zagon svojega podjetja.  

4.1.2 Odgovori podjetnikov o pripravah na začetek zbiranja kapitala v njihovih podjetjih 

Poznavanje razmer, v kakršnih so bili podjetniki v času, ko so se pripravljali na zbiranje 

kapitala, nam je omogočilo zaključke o tem, kako vpliva okolje v regiji Srednje Evrope na 

aktivnosti zbiranja kapitala in na kaj morajo biti pozorni podjetniki pri tem, ko se odločajo, da 

si poiščejo zunanje vire financiranja. V tem sklopu vprašanj smo podjetnike predvsem 

spraševali, kaj si mislijo o okolju, v katerem so delovali v času zbiranja kapitala, kakšne so 

bile njihove dotedanje izkušnje z zbiranjem kapitala, kje so zbirali informacije o investitorjih 

in oblikah kapitala, ki so na voljo, ter kako so se sploh lotili zbiranja kapitala. Najprej si 

poglejmo, v katerih razvojnih fazah so bila proučevana podjetja, ko so se lotila zbiranja 

kapitala.  

Podjetje A je bilo v fazi, ko so ustvarjali dovolj prihodkov, da so lahko preživeli, bili so 

številka ena v njihovem segmentu v Sloveniji, niso pa imeli potrebnega kapitala za širitev na 

mednarodni trg. Glede na to, da so po njihovem mnenju iskali 2 milijona evrov [...] v prvi 

rundi smo iskali € 2 M, dejansko pa smo zbrali € 750 K [...],smo jih lahko v naši raziskavi 

razvrstili v zgodnjo razvojno fazo (glej poglavje 2.2.4.).  

Tudi podjetje B je bilo ob začetku zbiranja kapitala v fazi, ko so iskali primarna sredstva za 

širitev na mednarodne trge. Glede zneska, ki so ga iskali, nas je njihov odgovor nekoliko 

presenetil: [...] na začetku nismo imeli točnih pričakovanj, tekom procesa smo oblikovali cilj 

€ 1 M, na koncu pa smo zbrali € 1,5 M. Podjetje torej ni imelo izdelane strategije za zbiranje 

kapitala, ko se je lotilo iskanja investitorja, kar je precej nenavadno. Ne glede na to jih lahko 

glede na obseg kapitala, ki so ga zbirali, razvrstimo v isto kategorijo kot podjetje A, torej v 

zgodnjo razvojno fazo.  
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Podjetje C je bilo ob začetku iskanja kapitala v fazi, ko je imelo storitveni del poslovanja 

blizu nivoja profitabilnosti, primanjkovalo pa jim je denarja za nadaljnjo mednarodno širitev 

storitvenega dela poslovanja ter sredstev za dokončanje produktnega razvoja in uvrstitev teh 

produktov na mednarodna tržišča. Po besedah enega od ustanoviteljev sta s soustanoviteljem 

[...] celo večnost razmišljala o nadaljnjih korakih in možnih scenarijih v primeru, ko spustiva 

v lastniško strukturo še nekoga tretjega [...]. Po besedah ustanoviteljev jima ni bilo enostavno 

sprejeti odločitve o tem, da dotedanjo »zono ugodja« zamenjata za dodaten adrenalin zaradi 

vstopa novega investitorja z vsemi njegovimi pričakovanji, ki sta se jih dobro zavedala. 

Podjetje je iskalo med enim in dvema milijonoma evrov kapitala, kar ga po naši klasifikaciji 

uvršča v Zgodnjo razvojno fazo. Omeniti velja še komentar ustanoviteljev Podjetja C, ki sta 

med intervjujem priznala, da sta bila ob začetku zbiranja kapitala bistveno preveč 

optimistična glede njunih planov širitve in potreb po kapitalu za doseganje ciljnega obsega 

prodaje. Ravno tako so bila njuna pričakovanja glede želene valuacije podjetja ob vstopu 

novega investitorja precej nad valuacijo, ki sta jo dejansko na koncu izpogajala med pogovori 

z investitorjem.  

Med izvedbo intervjujev nas je nemalo presenetil odgovor podjetja D na naše vprašanje o 

njihovi ciljni višini investicije. Po besedah ustanovitelja so namreč iskali med 800.000 € in 6 

milijonov evrov. Primer podjetja D potrjuje trditve Rande in Rhodes-Knopfa (2013), da so 

meje med fazami investiranja pogosto zabrisane, oziroma odvisne od makroekonomskih 

razmer na določenem trgu. Podjetje namreč v času zbiranja kapitala ni bilo niti toliko še 

konsolidirano, da bi imelo pod eno streho intelektualno lastnino in vse poslovne funkcije v 

podjetju. Ves produktni razvoj je izvajalo drugo podjetje, ki je imelo s podjetjem D sklenjeno 

pogodbo. Po vseh normativih, ki veljajo za sklade tveganega kapitala, torej podjetje ni bilo v 

fazi, ko bi bilo primerno za investicijo takega obsega. Ne glede na to ga lahko zaradi zneska, 

ki so ga zbrali na koncu, namreč 3 milijone evrov, uvrstimo vsaj v zgodnjo razvojno fazo, če 

ne celo v fazo rasti in širitve (glej poglavje 2.2.5). 

Podjetje E je do takrat, ko so se lotili iskanja kapitala, ki smo proučevali v tem magistrskem 

delu, že zbralo angelsko rundo financiranja v višini nekaj deset tisoč evrov. Tako so se lotili 

iskanja 200.000 evrov kapitala, ki so želeli zbrati s strani mednarodnih investitorjev: [...] 

imeli smo skoraj leto dni »zgodovine«, tri osvojene trge in štiri zaposlene. Manjkalo pa nam 

je denarja za dokončanje produktne platforme in osvajanje novih trgov – v obeh primerih 

torej za dodatne zaposlene. Podjetje je torej iskalo 200.000 evrov kapitala, ker pa jim je 

uspelo priti v enega od regionalnih podjetniških akceleratorjev, v katerem sta partnerja tudi 

dva »seed« sklada tveganega kapitala, jim je na koncu uspelo zbrati 300.000 evrov. Tako 

glede na razvojno stopnjo podjetja kot tudi na znesek zbranega kapitala podjetje E ob vstopu 

novega investitorja kategoriziramo v semensko fazo (glej poglavje 2.2.3). 

Ustanovitelj podjetja F je imel, kot smo že opisali v uvodu v to poglavje, že od samega 

začetka poslovanja njegovega podjetja cilj zbrati dodatne vire financiranja in podjetju 
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zagotavljati resurse za doseganje visokih stopenj rasti. Po njegovih besedah je bilo podjetje v 

fazi iskanja kapitala v embrionalni fazi, kar pomeni, da niso imeli še prihodkov od 

poslovanja, ki bi omogočali normalno pozitivno poslovanje podjetja, obenem pa tudi obseg 

iskane investicije ni dosegal nivojev, kjer bi lahko govorili o Zgodnji razvojni fazi. Podjetje je 

sicer prejelo dve investiciji, vendar je bila prva v višini 30.000 evrov, pozneje pa še 200.000 

evrov, kar ga še vedno uvršča v semensko fazo po naši kategorizaciji.  

Tudi v primeru podjetja G pride do izraza mnenje Rande in Rhodes-Knopfa (2013), saj je bilo 

ob iskanju investicije še krepko v semenski fazi razvoja: [...] imeli smo idejo, napeljane 

nekatere vezi do bodočih strank, nismo pa imeli denarja, da bi si privoščili zaposlitev tretjega 

soustanovitelja podjetja [...]. Sodeč po tem odgovoru bi podjetje zlahka kategorizirali v 

semensko fazo, vendar pa je podjetje že takrat iskalo minimalno 1 milijon ameriških dolarjev 

kapitala. Ker pri ameriških skladih tveganega kapitala niso bili uspešni, v Srednji Evropi pa 

takrat ni mrgolelo investitorjev, ki bi podjetjem v tako zgodnjih fazah razvoja bili pripravljeni 

zagotoviti več kot 1 milijon dolarjev kapitala, so se na koncu zadovoljili z investicijo 900.000 

evrov s strani regionalnega sklada tveganega kapitala: [...] glede na našo fazo razvoja in 

glede na tečaj ameriškega dolarja proti evru je bila takratna višina investicije na koncu kljub 

vsemu nad 1 milijonom ameriških dolarjev. Podjetje tako po naši kategorizaciji uvrščamo v 

zgodnjo razvojno fazo razvoja.  

Podjetje H je bilo v trenutku, ko so se odločili za zbiranje kapitala, že v fazi ustaljenega 

poslovanja, kar se tiče njihovega storitvenega dela. [...]: imeli smo približno 20 zaposlenih, 

vsi so delali na storitvah za večje naročnike, manjša skupina znotraj ekipe je delala na 

produktu, ki pa še ni bil komercializiran [...]. Ko sta se soustanovitelja odločila, da zbereta 

kapital za produktni del podjetja, sta razdelila podjetje na storitveni in produktni del in 

investitor je v zameno za kapital dobil delež samo v produktnem delu poslovanja. Glede na 

fazo razvoja produkta v času investicije bi podjetje lahko uvrstili v semensko fazo. Podjetnika 

sta iskala v tistem času investicijo približno 500.000 evrov, pozneje pa sta od istega 

investitorja skupno prejela skoraj trikratnik te vsote. Ne glede na končni prejeti znesek s strani 

investitorja, tudi zaradi iskane vsote na začetku, podjetje v času iskanja kapitala zlahka 

kategoriziramo v semensko fazo. 

Podjetji X in Y sta na vprašanja o njihovih izkušnjah pri zbiranju kapitala odgovarjali z večjo 

stopnjo previdnosti in obotavljanja, po mnenju raziskovalca zaradi neprijetnih izkušenj iz 

tistega obdobja. Podjetje X je na začetku prejelo investicijo angelskega investitorja, ki se ni 

pretirano poglobil v pravni del transakcije in je bilo tako po mnenju direktorja v fazi zbiranja 

tveganega kapitala zelo slabo pripravljeno: [...] naša družbena pogodba je bila še osnovna, ki 

smo jo sprintali iz predlog na internetu in vsi zneski od angelskega investitorja niso bili niti še 

zavedeni v njej [...]. [...] poleg tega smo imeli v tistem času v družbeniški strukturi tudi ljudi, 

ki so hoteli na hitro zaslužiti in so bili pri pogajanjih z investitorji v veliko večje breme kot 

korist. Podjetje X je v fazi iskanja kapitala generiralo prihodke od poslovanja na domačem 
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trgu, sredstva so iskali za širitev poslovanja v tujino ter za razvoj visoko tehnoloških 

medicinskih proizvodov, kar je pomenilo dolgoročno planirane visoke investicijske zneske. 

Glede na obseg prihodkov od prodaje in glede na to, da so iskali znesek v višini približno 

milijona in pol evrov, smo podjetje X v času njihovega zbiranja kapitala razvrstili v Zgodnjo 

razvojno fazo.  

Tudi podjetje Y je pred tem, ko se je lotilo iskanja resne runde financiranja, že zbralo manjši 

znesek s strani investitorja. To podjetje je bilo po mnenju ustanovitelja posebno v tem smislu, 

da je njihov produktni razvoj potekal zelo stopenjsko in vsaka stopnja je bila povezana z 

mnogimi tveganji. [...] naš posel je bil po svoje razdeljen na manjše start-upe. Vsak projekt je 

bil svoj start-up. Zaradi kompleksnosti vsakega od projektov je podjetje z vsakim novim 

začetim projektom tvegalo, da bo ob morebitnem neuspehu pogubljeno. V času zbiranja 

kapitala je podjetje podpisalo zanje zelo pomembno pogodbo s prihodnjim kupcem, ki jim je 

omogočila razvoj in širitev poslovanja. Vendar pa so po mnenju ustanovitelja krvavo 

potrebovali obratni kapital [...] na mizi sem imel podpisano pogodbo, vredno nekaj milijonov 

evrov, zaposliti bi moral deset novih programerjev, plače so bile čez par dni, na poslovnem 

denarnem računu sem imel pa dva tisoč evrov. Sedel sem in niti razmišljati nisem več mogel. 

Najraje bi se takrat kar zjokal. [...]. Podjetje Y zaradi prihodkov, ki so jih generirali v tistem 

času, zaradi zneska, ki so ga iskali (2 milijona evrov) in zaradi števila zaposlenih lahko 

kategoriziramo v fazo rasti in širitve poslovanja (glej Poglavje 2.2.5). 

Na podlagi odgovorov podjetnikov smo ugotovili, da je bila večina podjetij v času zbiranja 

kapitala v semenski fazi ali pa v zgodnji razvojni fazi. Kot smo tudi že pred tem ugotovili 

med raziskovanjem znanstvene literature, so meje med posameznimi fazami zabrisane in 

odvisne od razmer na določenem trgu. Vseeno smo preko teh odgovorov dobili boljšo sliko, 

na kakšni razvojni stopnji so bila proučevana podjetja, kar nam je pomagalo v kasnejši analizi 

dejavnikov, specifičnih za posamezno stopnjo razvoja start-up podjetij iz regij pri njihovih 

prizadevanjih za zagotovitev dodatnega financiranja.  

 

Preglednica 9: Razvojne faze proučevanih podjetij ob njihovem začetku zbiranja 

kapitala                

Podjetje Faza  Podjetje  Faza 

Podjetje A Zgodnja razvojna faza Podjetje F Semenska faza 

Podjetje B Zgodnja razvojna faza Podjetje G Zgodnja razvojna faza 

Podjetje C Zgodnja razvojna faza Podjetje H Semenska faza 

Podjetje D Zgodnja razvojna faza Podjetje X Zgodnja razvojna faza 

Podjetje E Semenska faza Podjetje Y Faza rasti in širitve 
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Predvsem smo iz ugotovljene takratne razvojne faze posameznega podjetja sklepali, ali so 

nagovarjali investitorje, ki so primerni zanje. Večina podjetij v zgodnji razvojni ali pa v 

semenski fazi nima možnosti pridobitve kapitala od večjih skladov tveganega kapitala, ki 

običajno posegajo na trg z večjimi zneski. Skladno z našo kategorizacijo investitorjev iz 

poglavja 2.2 smo primerjali faze naših proučevanih podjetij in tipe investitorjev, katerim so se 

predstavljali. Ugotovili smo, da so bili podjetniki dovolj dobro poučeni o značilnostih 

posameznih investitorjev in pretežno nagovarjali primerne investitorje za njihovo fazo 

razvoja.   

Zatem smo analizirali odgovore podjetnikov o njihovem znanju in ozaveščenosti o možnostih 

pridobivanja zunanjih virov financiranja v času, ko so se lotili iskanja kapitala. Z vidika 

razumevanja celotnega ekosistema je pomembno upoštevati dognanja o dinamiki razvoja 

podjetniškega ekosistema v regiji, kar smo analizirali v poglavju 2.6 in 2.7 tega magistrskega 

dela. Večina proučevanih podjetnikov ni izhajala iz podjetniškega pospeševalnika v enem od 

svetovno znanih start-up centrov, zato so bile tudi njihove izkušnje in znanje s področja 

financiranja omejene na to, kar so se naučili v lokalnem in regionalnem okolju. Za 

raziskovalca je bil pomemben tudi družbeno – socialni profil proučevanih podjetnikov, saj 

slednji determinira njihovo uspešnost pri pogovorih z investitorji. Ker je imel raziskovalec z 

vsemi proučevanimi podjetji v preteklosti že osebne izkušnje in jih je dobro poznal, smo 

lahko na podlagi njegove ocene presodili, da osebni karakter nobenega od proučevanih 

podjetnikov ni bil ovira pri pridobivanju znanj o financiranju podjetij, oziroma pri pogovorih 

s potencialnimi investitorji.  

Kot ugotavljata Leslie in Wells (2000), je kvaliteta znanja, ki ga lahko podjetnik pridobi iz 

lokalnega okolja eden od ključnih dejavnikov uspešnosti financiranja start-up podjetja. 

Skladno s tem smo podjetnikom zastavili nekaj vprašanj o tem, od kod so črpali znanje o 

zakonitostih, ki veljajo pri zbiranju kapitala, ter o veščinah, potrebnih za pogovore z 

investitorji. Pri tem smo naleteli na zelo različne odgovore proučevanih podjetnikov. 

Podjetnik A je denimo v preteklosti že zbiral kapital za podjetje, v katerem je bil zaposlen in 

je imel precej predhodnega znanja s tega področja. Poleg tega je bil v preteklosti po njegovih 

besedah tudi vključen v delovanje enega sklada tveganega kapitala kot zunanji sodelavec in je 

poznal način razmišljanja investitorjev. Prav proces iz leta 2001, ko je sodeloval pri zbiranju 

kapitala za podjetje, v katerem je bil takrat zaposlen, mu je po njegovih besedah največ 

pomagalo pri uspešnosti pogovorov z investitorji tokrat: [...] mislim, da je v okolju možnosti 

za pridobitev teh znanj veliko, ni pa to nadomestilo izkušnjam, ki jih dobiš, ko enkrat uspešno 

zaključiš tak proces. [...]. Podjetju B je veliko pomagalo pri pridobivanju znanj to, da so bili 

takrat vključeni v program mednarodnega pospeševalnika v Londonu. Po besedah 

ustanovitelja je bilo takrat, ko so oni zbirali kapitala, znanja dovolj, ampak ne na domačem 

trgu v Sloveniji, temveč v njihovem takratnem začasnem lokalnem okolju – v pospeševalniku 

v Londonu. Sami pred začetkom tega iskanja kapitala niso imeli nikakršnih izkušenj s 

pogovori z investitorji: [...] šli smo po principu »learning by doing« in se spotikali ob kamne, 
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ki bi jih zlahka obšli, če bi nas kdo prej opozoril nanje. [...] Sogovornik nas je tudi opozoril 

na dejstvo, da je bil njihov proces zbiranja kapitala začet v letu 2006, ko v regiji sploh še ni 

bila ustaljena praksa podjetniških dogodkov, kjer bi se srečevali podjetniki in investitorji, ter 

bi slednji z nasveti pomagali mladim podjetnikom, kako naj se lotijo tega procesa zbiranja 

kapitala. Ustanovitelja podjetja C sta se zbiranja kapitala lotila sistematično kot tudi sicer 

vsega v njunem podjetju. Pregledala sta ponudbo investitorjev na lokalnem in regionalnem 

trgu v tistem trenutku, se posvetovala z ostalimi podjetniki, ki so bili uspešni pri pridobivanju 

zunanjih virov kapitala [...] govorila sva z vsemi podjetniki iz te regije, ki so uspešno zbrali 

kapital, tudi s tistimi, ki so nama s svojim obnašanjem šli do konca na jetra [...] in redno 

obiskovala podjetniške dogodke. Med slednjimi sta izpostavila »mini Seedcamp«, pa 

tekmovanja za start-up leta na Hrvaškem, konferenco »How to Web« v Bukarešti in še 

nekatere druge. Po njunem mnenju je bilo leta 2013, ko sta se onadva lotevala poglobljenega 

učenja o taktikah zbiranja kapitala, znanja na lokalnem nivoju dovolj. Podjetnik D je nekoliko 

potarnal nad razmerami v regiji, ko smo ga vprašali o njegovih izkušnjah s pridobivanjem 

znanj o zbiranju kapitala. Pred tem niso imeli v podjetju nikakršnih izkušenj z zbiranjem 

kapitala, po njegovem mnenju pa bi razmere v regiji, kar se tega tiče [...] lahko bile boljše. Po 

enem letu tipanja in učenja smo bili šele pripravljeni na dejansko zbiranje. Lahko bi prišli do 

pravega znanja hitreje, če bi bili locirani drugje [...]. Po njegovih besedah so največ znanja 

pridobili na mednarodnih investicijskih konferencah ter v mednarodnem pospeševalniku v 

Berlinu, kamor so se uvrstili eno leto prej. Nasvete so poiskali tudi pri drugih podjetnikih iz 

regije, ki so uspešno zbrali kapital pred njimi. Podjetnik E nam je razkril, da so imeli v tej fazi 

dobrega mentorja, ki jim je pomagal pri strategijah za pogovore z investitorji. Poleg njega so 

znanje pridobivali tudi iz literature, iz lokalne start-up šole »Hekovnik« in iz številnih 

konferenc, ki so se jih udeleževali in tam nabirali izkušnje s predstavitvami pred investitorji. 

Njemu se je zdelo [...] najpomembneje, da smo spoznali številne investitorje, ki nastopajo v 

različnih fazah. Tako smo prepoznali njihov način razmišljanja in tudi razumeli njihove 

motive pri iskanju naložb. Le tako smo se lahko spravili v tako formo, ki je bila zanimiva 

točno za tisto skupino investitorjev, ki smo jo želeli prepričati, da investira v nas. Podjetje F je 

bilo pri tem vprašanju zelo jedrnato s svojimi odgovori, saj so po njihovem mnenju znanja 

danes dosegljiva vsem, ki imajo normalen dostop do interneta, tako da izgovorov ne bi smelo 

biti. Oni so se največ naučili prav preko osebnih nasvetov kolegov podjetnikov in preko 

informacij, pridobljenih preko različnih internetnih portalov, kot je denimo 

www.crunchbase.com in njemu podobni. Podjetje G se ravno tako ni pritoževalo nad 

dostopom do znanj, potrebnih za učinkovito zbiranje kapitala, vendar nas je ustanovitelj pri 

tem opozoril, da tudi oni v času zbiranja kapitala niso prebivali v Srednji Evropi, temveč v 

ZDA. Tako so znanje črpali od kolegov podjetnikov na vzhodni obali ZDA in od profesorjev 

na univerzi, ki jo je ustanovitelj obiskoval v času, ko je začenjal s svojo podjetniško potjo. 

Raziskovalca je zanimalo tudi, ali mu je pri pridobivanju znanja pomagala izkušnja iz 

preteklosti, ko je prodal družinsko podjetje, vendar je odgovoril, da niti ne, saj je bila to 

transakcija z lokalnim strateškim kupcem, ki je že od prej dobro poznal podjetje. Podjetnik H 
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je bil eden od pionirjev visoko tehnološkega podjetništva v regiji, med drugim je po njegovih 

besedah zmagal na tekmovanju stat-up podjetij leta 2008, ko niti sam ni dobro vedel, kaj 

sploh pomeni predstavitev investitorju in kako naj to izgleda. [...] Preprosto so bili očitno 

ostali še slabši ... [...]. Po zaslugi te zmage so bili vključeni v program mednarodnega 

podjetniškega pospeševalnika v Londonu, kamor so odšli za več kot pol leta in po besedah 

ustanovitelja so tam v pol leta nabrali več znanja, kot ga je imel cel ekosistem v regiji skupaj 

v tistem času. Na splošno je po njegovi oceni regionalni ekosistem od tedaj do danes 

skokovito napredoval v smislu znanja, ki ga lahko pridobiš na različnih dogodkih, medtem ko 

takrat pa je bilo tega znanja precej malo na razpolago. Podjetje X je imelo po besedah 

ustanovitelja največ težav s tem, da delujejo v panogi, ki ni med ostalimi start-up podjetji tako 

priljubljena, in niso imeli prav dosti sorodnih podjetij, od katerih bi se lahko učili pristopov 

do investitorjev. Poleg tega delujejo tudi v panogi, kjer so potrebna izredno visoka vlaganja 

pred samim začetkom ustvarjanja pomembnejših prihodkov od prodaje, kar pa za večino 

investitorjev tveganega kapitala ni ravno sprejemljivo. Dobra stran tega je po njegovih 

besedah ta, da so tisti skladi, ki so specializirani na to področje, precej popustljivi do 

podjetnikov in jih ne lovijo na vsako besedo med pogovori, saj se zavedajo, da je njihov krog 

bistveno bolj omejen kot denimo v drugih, manj kapitalsko intenzivnih panogah. Podjetnik X 

je imel že v preteklosti izkušnje z zbiranjem kapitala v drugem podjetju, katerega 

soustanovitelj je bil, kar mu je po njegovih besedah dalo precej znanja, kako nastopati tudi 

tokrat. Vseeno je pogrešal to, da bi imel ob sebi še nekaj soustanoviteljev, ki bi se vključevali 

v ta proces, saj mu je zaradi pogovorov z investitorji in zaradi priprave materiala trpel osnovni 

posel v podjetju. Podjetnik Y je imel ravno tako že določene izkušnje z zbiranjem kapitala iz 

njegovih prejšnjih zaposlitev, vendar je po njegovih besedah tako, da [...] ko enkrat sam 

preizkušaš stvari in nisi uspešen, se s tem nisi kaj dosti naučil, saj še vedno ne veš, kaj bi 

moral narediti, da bi bil uspešen. Priznal je, da je bil v času, ko je zbiral kapital morda celo 

preveč ponosen, da bi šel na nekatera izobraževanja s področja financiranja podjetij, saj je bil 

prepričan, da on ta znanja že ima. Po njegovem mnenju je bilo že takrat kar nekaj znanja in 

izkušenj v regiji, ki bi se jih dalo izkoristiti, če ne bi vsak podjetnik gledal nase kot na 

edinstven primer, ki ni primerljiv z nobenim drugim start-up podjetjem.         

Iz odgovorov na vprašanje, od kod so podjetniki črpali znanje o načinih prepričevanja 

investitorjev in o zakonitostih pri financiranju start-up podjetij, so torej dobili zelo raznolike 

odgovore, katerih bistvo je povzeto v spodnji preglednici. Med vprašanimi prevladuje 

dejavnik sorodnih podjetij, kar pomeni, da delujejo v okolju, kjer je možno pridobiti znanje 

od njim podobnih podjetnikov. To za namen naše raziskave pomeni, da obstaja v regiji 

podjetniški ekosistem, ki omogoča izmenjavo znanj in izkušenj med podjetniki. Poleg 

vsakega podatka o primarnem viru znanja za posameznega podjetnika je še podatek o letu, v 

katerem se je slednji lotil iskanja kapitala, ker nam je ta podatek pomagal pri razumevanju o 

razvoju podpornega okolja za start-up podjetja. Pri tej ugotovitvi je namreč pomembna tudi 

časovna komponenta, saj so prisotnost sorodnih podjetij in posledično ekosistema izpostavili 

predvsem podjetniki, ki so zbirali kapital v letih po letu 2012, medtem ko so med podjetji, ki 
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so zbrala kapital pred letom 2008 sorodna podjetja kot vir znanja omenili le v Podjetju G, ki 

pa je takrat delovalo v ZDA in ne v regiji. Nasprotno so intervjuvanci iz regije, ki so zbrali 

kapital pred letom 2008 izpostavili pomanjkanje tovrstnih znanj v okolju, kar potrjuje našo 

domnevo, da je podjetniški ekosistem v regiji danes bistveno bolj razvit in bolje delujoč kot je 

bil pred letom 2010. Kot pomemben dejavnik so intervjuvanci v treh primerih izpostavili tudi 

mednarodne podjetniške pospeševalnike. Slednji delujejo v razvitih start-up centrih in po 

mnenju večine intervjuvancev ni nujno, da bi bili tovrstni pospeševalniki prisotni tudi v regiji, 

je pa pomembno, da imajo podjetniki iz te regije možnost inkubiranja v njih.  

Zaključimo lahko torej, da je primarni vir znanja za podjetnike delujoč ekosistem v lokalnem 

okolju ter možnost dostopa do mednarodnih podjetniških pospeševalnikov, ki delujejo v 

svetovno najbolj razvitih start-up centrih.  

 

Preglednica 10: Primarni vir znanja podjetij ob začetku zbiranja kapitala 

Podjetje Primarni vir znanja in izkušenj Leto zbiranja kapitala 

Podjetje A Izkušnja iz preteklosti, okolje 2013 

Podjetje B Podj. pospeševalnik v Londonu 2006 

Podjetje C Sorodna podjetja iz regije 2013 

Podjetje D Podj. pospeševalnik v Berlinu 2013 

Podjetje E Mentor + start-up šola v regiji 2012 

Podjetje F Sorodna podjetja + internet 2014 

Podjetje G Sorodna podjetja + univerza v ZDA 2008 

Podjetje H Podj. pospeševalnik v Londonu 2008 

Podjetje X Izkušnja iz preteklosti 2013 

Podjetje Y Izkušnja iz preteklosti 2011 

Zanimalo nas je tudi, kako so se podjetniki pripravili na proces zbiranja kapitala, saj po našem 

mnenju in po mnenju mnogih avtorjev, med njimi denimo Lucasa (2016), prav priprava 

pomembno determinira uspešnost podjetnika pri samem procesu zagotavljanja kapitala. 

Podjetnik A je bil pri tem vprašanju zelo jedrnat: [...] lastna raziskava tržišča [...]. Po 

njegovih besedah se je na proces pripravil tako, da je naredil oceno potreb po kapitalu, opravil 

pregled po njegovem mnenju primernih skladov tveganega kapitala in bolj kot ne sam 

pripravil materiale za predstavitev investitorjem. Informacije o primernih investitorjih je 

pridobil preko pogovorov s sorodnimi podjetji v regiji in izven nje. Podjetnik B: »Investitorje 
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smo spoznavali primarno na mednarodnih dogodkih. Ostale priprave so bile predvsem 

usmerjene v artikulacijo razvojnih načrtov za eno leto.« Po njegovih besedah so bili ob 

začetku iskanja kapital izredno slabo pripravljeni, saj tako kot je že omenil pri prejšnjih 

vprašanjih, iz okolja niso dobili dovolj relevatnih vprašanj in odzivov, da bi lahko ocenili 

svojo stopnjo pripravljenosti. Podjetje C se je na proces zbiranja pripravilo bistveno bolj 

temeljito. Po besedah ustanovitelja so ob pomoči ostalih podjetnikov izdelali zemljevid vseh 

relevantnih investitorjev zanje, nato naredili izbor tistih, s katerimi bi se radi pogovarjali.[...] 

Poiskali smo ljudi, za katere smo vedeli, da imajo osebne relacije s temi investitorji in jih 

prosili za intro. Preko Viktorja Marohnića iz podjetja Shoutem smo tako prišli tudi do RSG 

Capital. Preden smo se prvič videli z investitorji, smo se temeljito pripravili v smislu priprave 

poslovnega načrta in naših odgovorov na običajna investitorska vprašanja [...] Podjetje D je 

svoje priprave na zbiranje kapitala začelo z udeležbo na delavnicah start-up šole Hekovnik, 

zatem pa so se prijavili na kar največje možno število start-up tekmovanj, saj [...] smo ocenili, 

da lahko le prek tovrstnih dogodkov pridemo do stika z investitorji in dobimo pravi feedback 

od nekaterih od njih [...]. To podjetje je kot prvo tudi omenilo uporabo socialnih medijev 

(LinkedIN) pri iskanju primernih kontaktov med investitorji. Tudi podjetje E je po pripravi 

prezentacije za investitorje slednje začelo iskati in spoznavati preko svojih sorodnih podjetij, 

ki so že prejeli investicijo od teh skladov ali pa imajo tam osebne kontakte. Potem ko smo od 

podjetja D prejeli informacijo o njihovi uporabi socialnih medijev, smo vsem nadaljnjim 

intervjuvancem postavili izrecno podvprašanje, ali so uporabljali tudi ta kanal pri navezavi 

stikov z investitorji. Podjetnik E je odgovoril negativno, je bil pa obenem mnenja, da bi 

verjetno danes ravnal drugače in bi kontakte poiskal tudi preko LinkedIN. Podjetnik F je 

dejal, da jih je pravzaprav investitor med procesom priprave na proces zbiranja kapitala 

nekoliko presenetil, saj so resne pogovore s kasnejšim investitorjem začeli že po 

podjetniškem dogodku v Zagrebu, ko še niso imeli pripravljenih materialov za investitorje in 

niti še ne dokončno izdelanih idej o tem, kaj želijo. Tako so potem naknadno dopolnjevali 

svojo prezentacijo in predloge za investitorje, ampak po njegovih besedah [...] smo iskreno 

bolj sledili priporočilom in prilagajali želje investitorja kot pa da bi imeli svoj set želja in jih 

poskusili prodati njim [...]. Podjetnik F je tudi priznal, da ko se ti zgodi v taki fazi, kot so bili 

oni, torej v semenski fazi, da te resno začne obletavati tak mednarodni investitor kot je njih, 

ne razmišljaš popolnoma racionalno in [...] predvsem slediš pravilu »bolje drži ga nego lovi 

ga«. [...] Torej predvsem želiš zadržati interes tega investitorja, kot pa da bi ga izgubil in 

potem moral iskati novega. Zaradi svoje neizkušenosti pri iskanju kapitala in zaradi po 

njihovih besedah zelo zgodnje razvojne faze podjetja tudi podjetje G ni opravilo obsežnih 

priprav na proces zbiranja kapitala. Imeli so izdelane ideje o tem, kaj želijo narediti, ampak 

ustanovitelj prizna [...]: bili smo zelo naivni. Prepričani smo bili, da ne potrebujemo niti 

izpiljene prezentacije, še manj pa podroben poslovni načrt. Po nekaj razgovorih z investitorji, 

kjer je debata potekala »na slepo«, brez strukture in cilja, smo videli, da bo treba skupaj 

spraviti neke materiale. [...]. Priprava dokumentacije je tako pozneje potekala sočasno z 

razgovori s poznejšim investitorjem in je bila po besedah ustanovitelja praktično bolj 
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namenjena potrebam investitorja pri njihovem odločanju kot pa samemu podjetju. Podjetje H 

je edino izmed vprašanih najelo svetovalca, ki jim je pomagal pri pripravi na zbiranje 

kapitala. Po mnenju ustanovitelja se je ta korak sicer izkazal za napačnega, saj je bil [...] 

svetovalec bolj v napoto kot v korist. Nenehno je namreč želel upravičiti svojo vlogo in 

poudarjal njegov prispevek, kar je sčasoma postalo nama s soustanoviteljem precej moteče 

[...]. Po mnenju ustanovitelja so imeli že takrat po zaslugi mednarodnega podjetniškega 

pospeševalnika dober pregled nad investitorji v regiji in tudi širše v Evropi. Vzporedno so 

sicer pripravljali dokumentacijo za investitorje in pilili svoje predstavitve na različnih start-up 

dogodkih v regiji. Podjetje X se je na zbiranje kapitala resno pripravilo. Imeli so pripravljen 

poslovni plan, razdelan do najmanjših detajlov, obenem so imeli tudi angelskega investitorja, 

ki je bil po mnenju intervjuvanca prepričan, da obvlada vse taktike pogovorov z investitorji. 

Slednje se je kasneje izkazalo za večjo oviro kot prednost. Podjetje po mnenju direktorja 

(intervjuvanca) tudi ni pred začetkom zbiranja kapitala izpeljalo vseh statutarnih postopkov, s 

katerimi bi se uredili odnosi med družbeniki pred vstopom novega investitorja. To je bila po 

njegovih besedah tudi ključna napaka, ki so jo storili v procesu priprav na novo rundo 

financiranja. Podjetnik Y je obžaloval njihovo takratno prepričanje, da so imeli s komercialno 

pogodbo, ki so jo imeli podpisano z enim večjim klientom, v rokah dovolj argumentov, da 

prepričajo investitorje. Po njegovih besedah so se priprav na novo rundo financiranja lotili 

površno oziroma arogantno, saj so bili prepričani, da zaradi obstoječih odnosov z nekaterimi 

investitorji in zaradi novih poslovnih dosežkov ne bodo imeli težav z zbiranjem dodatnega 

kapitala. Dodatno težavo je po njegovih besedah predstavljal tudi neurejen odnos z enim od 

dotedanjih ključnih članov ekipe, ki jih je ravno v tistem času zapustil.  

Preko vprašanj in podvprašanj na temo priprav na zbiranje kapitala nismo dobili odgovorov, 

ki bi lahko pomembno vplivali na naše zaključke v naši raziskavi. Ponovno se je pokazalo, da 

so se podjetniki po pomoč obrnili na sorodna podjetja v regiji, ki so jim pomagala vzpostaviti 

odnose do investitorjev in jim svetovala, kako naj strukturirajo svoje predstavitve. Kot 

pomemben element so se izkazali podjetniški dogodki, na katerih so podjetniki izboljševali 

svoje predstavitvene materiale in spoznavali nove investitorje. Kot moteč element so bili 

izpostavljeni svetovalci, ki naj bi podjetnikom pomagali pri pripravah na zbiranje kapitala, ter 

neurejeni odnosi med družbeniki v podjetju, saj je to eno od področij, ki najbolj odbija 

potencialne nove investitorje.  
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Preglednica 11: Ključne aktivnosti proučevanih podjetij v fazi priprav na zbiranje 

kapitala 

Podjetje Ključne aktivnosti v fazi priprav na zbiranje kapitala 

Podjetje A Lastna raziskava trga 

Podjetje B Predstavitve na podjetniških dogodkih 

Podjetje C Poslovni načrt, mapiranje trga, iskanje kontaktov do investitorjev 

Podjetje D Start-up šola, socialni mediji, predstavitve na dogodkih 

Podjetje E Pogovori s sorodnimi podjetji, predstavitev za investitorje (ppt) 

Podjetje F Pobuda s strani investitorjev pred njihovim začetkom priprav 

Podjetje G Pomanjkljiva priprava 

Podjetje H Podjetniški svetovalec, predstavitev za investitorje (ppt) 

Podjetje X Predstavitev za investitorje (ppt) 

Podjetje Y Komercialna pogodba, osebna poznanstva z investitorji 

Ob koncu sklopa vprašanj o njihovih pripravah na začetek zbiranja kapitala smo podjetnikom 

zastavili še podvprašanje, oziroma prošnjo, naj nam pojasnijo, kaj je bilo po njihovem mnenju 

ključen pozitivni in ključen negativni dejavnik v tej fazi, preden je prišlo do dejanskega 

postopka zbiranja kapitala. Podjetnik A je dejal, da je bil ključni pozitivni dejavnik njegova 

izkušnja s pripravo materialov ob zbiranju kapitala v letu 2001, najmanj pa je blagodejno na 

to fazo v procesu vplivalo to, da ni bil 100 % osredotočen samo na pripravo materialov, 

temveč se je vmes ukvarjal še z vsemi vsakodnevnimi delovnimi obveznostmi. Podjetnik B je 

kot najbolj pozitiven dejavnik izpostavil okolje, torej mednarodni podjetniški pospeševalnik, 

ki jim je omogočil pridobitev veščin za pripravo materialov, medtem ko je kot največji 

negativni dejavnik označil njihovo neizkušenost in naivnost. Podjetnik C je kot najbolj 

koristen dejavnik navedel okolje, v katerem so se lahko posvetovali s kolegi podjetniki, 

najbolj pa jim je v tem času škodilo to, da priprava vseh dokumentov zahteva ogromno časa. 

Podjetnik D je kot dobrega označil mednarodni podjetniški inkubator, ki jih je naučil 

predstavljanja njihovega podjetja in jim pomagal tudi izpiliti bodoči poslovni model, kot 

šibkost pa je navedel pomanjkanje primernih kadrov, ki bi jih lahko angažirali v tej fazi v 

svoje podjetje. Podjetnik E je kot ključni dejavnik navedel start-up šolo, najbolj pa ga je v tej 

fazi motilo, da ni imel časa za boljšo pripravo materialov. Podjetnik F je kot dobro stvar 

izpostavil proaktivnost investitorja, pri sebi pa bi popravil to, da bi se prej lotil priprave 

dokumentacije za investitorja. Podjetnik G je kot ključno pozitivno stvar navedel svoj krog 
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poznanstev med ljudmi, ki so imeli pristop do investitorjev, med negativnimi pa to, da niso 

imeli še sestavljenega teama v celoti v fazi priprav na zbiranje kapitala. Podjetnik H je kot 

pozitivnega označil možnost inkubacije v podjetniškem pospeševalniku, kjer so dobili pomoč 

pri pripravi dokumentacije za investitorje, medtem ko je kot negativnega označil njihovega 

takratnega svetovalca. Podjetje X je kot ključni pozitivni dejavnik navedlo njihov krog 

poznanstev med investitorji, po njihovih besedah pa jih je pokopala neurejenost odnosov med 

družbeniki. Podjetje Y je ravno tako kot ključno navedlo njihove obstoječe odnose z 

investitorji, negativno pa je izpostavilo njihovo pomanjkljivo pripravo na vprašanja 

investitorjev.   

  

Preglednica 12: Ključni pozitivni in negativni dejavniki v fazi priprave na zbiranje 

kapitala proučevanih podjetij 

Podjetje Ključni pozitivni dejavnik Ključni negativni dejavnik 

Podjetje A Izkušnja iz preteklosti Pomanjkanje fokusa 

Podjetje B Podjetniški pospeševalnik Neizkušenost in naivnost 

Podjetje C Podjetniško okolje Časovne omejitve  

Podjetje D Podjetniški inkubator Pomanjkanje kadrov 

Podjetje E Start-up šola Časovne omejitve 

Podjetje F Proaktivnost investitorja Nepripravljenost na strani ekipe 

Podjetje G Osebni krog poznanstev Nepopolna ekipa  

Podjetje H Podjetniški pospeševalnik Podjetniški svetovalec 

Podjetje X Osebno poznanstvo z investitorji Neurejeni odnosi med družbeniki 

Podjetje Y Osebno poznanstvo z investitorji Pomanjkljiva priprava 

Iz vseh odgovorov podjetnikov smo prišli do nekaterih zaključkov glede treh ključnih 

dejavnikov, ki vplivajo na kakovost priprave start-up podjetij na zbiranje kapitala, in sicer 

smo ugotovili, da podjetnikom v teh fazah najbolj koristijo: 

− osebne izkušnje s pripravami tovrstne dokumentacije iz preteklosti; 

− inkubacija v enem od uveljavljenih mednarodnih podjetniških pospeševalnikov; 

− podjetniško okolje in možnost pridobivanja znanja o strategijah priprave na zbiranje 

kapitala. 

Na drugi strani podjetnikom v teh fazi priprave najbolj škodijo: 
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− neurejeni odnosi med člani podjetniške ekipe/družbeniki, 

− časovne omejitve pri pripravi predstavitev, posledično pomanjkanje fokusa, 

− pomanjkanje izkušenj.  

Ko smo zaključili analizo dejavnikov v fazi priprave podjetnikov na začetek procesa zbiranja 

kapitala, smo se posvetili analizi dejavnikov v fazi dejanskega procesa zbiranja kapitala pri 

proučevanih podjetjih. Pri tem smo proučevali sam proces zbiranja kapitala, njegovo trajanje 

in ključne mejnike za podjetnike med njegovim trajanjem. Poleg tega smo podjetnike vprašali 

tudi o karakteristikah, ki so jih iskali pri investitorjih, o njihovi uspešnosti zbiranja kapitala in 

o dejavnikih, ki so po njihovem mnenju odločilno prispevali k investitorjevi odločitvi za 

investicijo v njihovo podjetje.  

4.1.3 Postopek zbiranja kapitala 

Najprej smo podjetnikom zastavili vprašanje o procesu zbiranja kapitala, kako dolgo je trajal, 

kateri so bili ključni trenutki, ki so vplivali na končni rezultat njihovih prizadevanj, in 

morebitne posebnosti njihovih izkušenj v primerjavi z izkušnjami  ostalih podjetij. Podjetnik 

A je predstavil njihov proces od začetka ob koncu leta 2011, pa do njegovega konca v prvem 

kvartalu leta 2013. Po njegovih besedah lahko njihov postopek razdelimo v dva dela. Najprej 

so se precej naivno lotili zbiranja kapitala v ZDA. Tam so v treh mesecih kontaktirali z več 

kot 30 investitorji, ampak brez vidnega uspeha. Zatem se je usmeril proti Londonu in tam 

kontaktiral s približno 40 investitorji. Od vseh je bil najbolj zainteresiran prav sklad 

tveganega kapitala, ki je kasneje tudi investiral: [...] od prvega kontakta, pa do stiska roke je 

postopek trajal približno 3 mesece. Od stiska rok do zaključka postopka pa še 6 mesecev. [...] 

Podjetnik B je razkril, da je bil pri njih postopek bistveno krajši, saj po njegovih besedah 

celotno trajanje ni preseglo 4 mesecev. V kontakt s kasnejšim investitorjem so prišli preko 

internega dogodka v okviru podjetniškega pospeševalnika, kasneje pa opravili z njim nekaj 

pogovorov in se dogovorili glede podrobnosti investicije. Tudi Podjetnik C je svoj proces 

zbiranja kapitala razdelil v dve »etapi«. V prvi se je srečal z več investitorji (ne spomni se več 

njihovega števila, ampak naj bi bilo nekje med 5 in 15), ter opravil osnovne predstavitve. 

Nekateri od investitorjev so po besedah intervjuvanca izrazili interes, vendar sta tudi 

soustanovitelja preko teh pogovorov prišla do ugotovitev, s katerimi investitorji želita 

nadaljevati pogovore, kateri pa so tisti, ki si jih ne želita imeti v svoji lastniški strukturi. V 

drugi fazi sta se osredotočila na enega investitorja, s katerim sta si najbolj želela skleniti 

dogovor in z njim vodila nadaljnje pogovore okrog detajlov investicije. Celoten postopek je 

po njunem mnenju trajal malenkost več kot eno leto, samo druga faza več kot 6 mesecev. Še 

dlje je po besedah intervjuvanca trajal postopek zbiranja kapitala pri podjetju D. Ustanovitelj 

nam je razkril, da so [...] v dveh letih vzporedno z razvojem poslovnega modela in glede na 

komentarje investitorjev finančni načrt spremenili vsaj štirikrat. [...] Poleg tega so stalno 

izpopolnjevali predstavitev, sodelovali na mnogih predstavitvah pred investitorji, [...] odbijali 

posrednike, analizirali investitorje, dobili na koncu tri ponudbe in izbrali najboljši konzorcij 
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investitorjev. [...] Sam postopek z izbranimi investitorji je po besedah intervjuvanca trajal 8 

mesecev. Med zanimivejšimi dogodki je intervjuvanec omenil predvsem poskuse posameznih 

samooklicanih poslovnih angelov, da izkoristijo njihovo naivnost in vstopijo v njihovo 

lastniško strukturo praktično brez vloženega enega evra. Pri tem je navedel najbolj poznana 

imena med slovenskimi poslovnimi angeli, ki jih na tem mestu ne želimo razkriti. Po 

pripovedovanju ustanovitelja postopek zbiranja kapitala pri podjetju E trajal osem mesecev. 

Sam je najprej kontaktiral s številnimi investitorji preko osebnih kontaktov med podjetniki in 

svetovalci, nato je poskušal srečo na nekaterih podjetniških dogodkih, večinoma v tujini in na 

koncu prišel do investitorja, ki je razumel njegovo vizijo in mu zaupal svoj kapital. Posebnost 

med našimi proučevanimi podjetji je bilo zagotovo Podjetje F. Podjetnik se je ob vprašanju o 

njihovem postopku zbiranja kapitala le nasmehnil in odgovoril: [...] »Včasih poiščeš ti 

investitorje, včasih pa oni najdejo tebe [...]«. Po njegovih besedah je prišel s kasnejšim 

investitorjem v kontakt preko skupnega znanca. Kot nam je razkril že med prejšnjimi 

vprašanji, je imel veliko srečo, da je bil investitor naklonjen ideji od samega začetka in je tako 

iniciativa o pogojih investiranja prišla z druge strani, sami pa so v tistem trenutku ocenili, da 

je pametno izkoristiti ponudbo, ki jo imajo v rokah in so preprosto pristali na ponujene 

pogoje. Vseeno je po besedah ustanovitelja postopek od prvega kontakta do zaključka 

transakcije trajal približno 6 mesecev. Podjetje G je bilo v času iskanja investicije locirano v 

ZDA. Posledično so po mnenju ustanovitelja preko osebnih znanstev prišli do večjega števila 

investitorjev, s katerimi so si izborili predstavitvene sestanke. Slednji niso obrodili sadov, saj 

so bili takrat v bistveno prezgodnji fazi za tako velike sklade tveganega kapitala, s kakršnimi 

so se pogovarjali. Na predlog njihovega angelskega investitorja so se zato poskušali 

dogovoriti še s skladom iz regije in pri tem bili tudi uspešni. Celoten postopek od prvega 

kontakta s skladom pa do zaključka investicije je trajal približno 4 mesece. Podjetnik H je 

poznal svojega bodočega investitorja že od prej in imel z njim precej redne pogovore, ki 

nikoli niso bili dejansko konkretno vezani na morebitno investicijo v njegovo podjetje, 

temveč je šlo pretežno za obveščanje drug drugega o stanju in dogajanju na obeh straneh. 

Podjetnik je rekel, da je pričakoval bistveno bolj zakompliciran postopek od tega, kar je 

potem dejansko doživel. Še največ časa je po njegovem mnenju terjala zadnja faza skrbnega 

pregleda in usklajevanja pravnih dokumentov o investiciji. Ne glede na to je celoten proces 

trajal nekje približno 5 mesecev.  

Na koncu sta nam ostali še analizi odgovorov podjetij X in Y, ki nista uspešno zbrali kapitala. 

Njima seveda nismo zastavili vprašanj o trajanju procesa do investicije, vseeno pa smo ju 

vprašali, kako dolgo sta se trudili zbrati kapital, preden sta dokončno obupali. Podjetnik X 

nam je razložil, da so se skupaj z ostalimi družbeniki odločili, da se lotijo zbiranja kapitala v 

letu 2013. Takrat jim je zmanjkalo denarja za nadaljnji razvoj produkta in širitev prodajne 

mreže, zato so se odločili, da poiščejo novega investitorja. V podjetju so imeli takrat v 

lastniški strukturi tudi pravno svetovalko, ki je imela po njenih zagotovilih široko mrežo 

zainteresiranih investitorjev. Na koncu ni pripeljala niti enega investitorja, s katerim bi se 

direktor lahko pogovoril. Ne le to, direktor nam je še danes vidno razburjen povedal, da [...] 
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je prav ona z dokazovanjem njene superiornosti pri poznavanju investicijske tematike in 

pravnih mehanizmov odgnala kar nekaj tistih investitorjev, ki smo jih ostali pripeljali na 

pogovore v podjetje. Poleg tega je takrat, ko smo začeli z zbiranjem, zavohala denar in začela 

z izsiljevanjem glede njenega položaja v družbi, kar je odgnalo vse investitorje [...]. Celoten 

proces zbiranja kapitala je po besedah intervjuvanca trajal več kot eno leto, preden je sam 

ugotovil, da to ne vodi nikamor več, prestrukturiral tako podjetje kot tudi lastniško strukturo 

in se v celoti posvetil vodenju podjetja. V podjetju Y dogajanje očitno ni bilo tako burno, saj 

nam je ustanovitelj predstavil njihov proces zbiranja kapitala kot pač poskus, ki bi [...] imel 

lahko zelo dobre posledice, če bi jim uspel, tako pa jim pač ni [...]. Po njegovih besedah so 

imeli obstoječe kontakte z investitorji, ki so jih spoznali v letih pred tem in ko so se odločili, 

da bi zbrali kapital, je to sovpadlo še s sklenitvijo velike komercialne pogodbe. Tako so 

kontaktirali z vsemi temi investitorji (nekje okrog 15, po spominu intervjuvanca), jim prenesli 

novico o poslovnem dosežku in jih vprašali o možnostih investiranja. Večina investitorjev si 

je vzela nekaj časa za premislek, nekateri so imeli še nekaj vprašanj, eden od investitorjev pa 

je izrazil konkreten interes. Z njim so se potem pogovarjali nekaj mesecev in prišli celo do 

osnovnega okvira pogojev investiranja (angl. Term Sheet), vendar so se v tisti točki z ostalimi 

soustanovitelji podjetja odločili, da pogovore prekinejo, saj so se jim zdeli pogoji investitorja 

preostri. Ko so izgubili še tega, edinega investitorja, ki je bil resneje zainteresiran, so se 

odločili, da po približno 9 mesecih prenehajo izgubljati čas z iskanjem investicije in se 

posvetijo poslu ter načinom, kako preživeti brez dodatne investicije.  

Iz zbranih odgovorov smo izluščili osnovne zakonitosti procesov zbiranja kapitala. Ugotovili 

smo, da proces zbiranja kapitala nikjer ni trajal manj kot 4 mesece, v povprečju pa 6,25 

mesecev. Najdlje je trajal pri podjetjih A in B, ki sta tudi zbrali največ investicijskega 

kapitala. Na drugi strani je bil proces najkrajši pri podjetju B, ker so zbrali kapital v okviru 

skladov, ki so bili tudi sicer vključeni v program mednarodnega pospeševalnika, kjer je bilo 

podjetje inkubirano, ter v podjetju G, pri čemer ni upoštevan čas, ko je podjetje zbiralo kapital 

na ameriškem trgu tveganega kapitala. Med vsebinskimi informacijami, ki smo jih pridobili 

od intervjuvancev, se nam je zdela pomembna ugotovitev, da je mnogo podjetnikov svoje 

investitorje poznalo že pred formalnim pričetkom zbiranja kapitala in pri tem smo preko 

podvprašanj prišli do informacij, da je po njihovem mnenju dolgoročno poznanstvo med 

investitorjem in podjetnikom ključno za tekoč potek procesa dogovarjanja o investiciji. 

Zanimiv nam je bil tudi podatek o dolžini procesa zbiranja kapitala pri podjetjih, ki nista bili 

uspešni pri tem. Glede na dolžino procesa ne odstopata bistveno od ostalih podjetij in sodeč 

samo po tem podatku bi lahko prišli do zaključkov, da sta ti dve podjetji prehitro obupali nad 

iskanjem pravega investitorja. Preko podvprašanj smo prišli do drugih pomembnih ugotovitev 

o ostalih razlogih za neuspešnost zbiranja kapitala (neurejenost odnosov med družbeniki v 

podjetju X in nestrinjanje s pogoji investitorja v podjetju Y).   
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Preglednica 13: Trajanje procesov zbiranja kapitala v proučevanih podjetjih 

Podjetje Trajanje procesa  Podjetje  Trajanje procesa 

Podjetje A 9 mesecev Podjetje F 6 mesecev 

Podjetje B 4 mesece Podjetje G 4 mesece 

Podjetje C 6 mesecev Podjetje H 5 mesecev 

Podjetje D 8 mesecev Podjetje X 12 mesecev 

Podjetje E 8 mesecev Podjeje Y 9 mesecev 

Pri intervjujih nas je zanimalo tudi, katere karakteristike so naša proučevana podjetja iskala 

pri investitorjih, ki so jih nagovarjali. Ta podatek se nam je z vidika naše raziskave zdel 

pomemben, ker poleg poznavanja faze, v katerih išče posamezni investitor svoje naložbe, tudi 

značilnosti investitorja močno vplivajo na poznejšo uspešnost sodelovanja s podjetnikom. 

Podjetnik A je iskal pri investitorjih predvsem njihovo globalno prisotnost oziroma vsaj 

prisotnost na tistih ključnih trgih, kjer je želel dolgoročno tudi sam biti prisoten s svojim 

produktom. Poleg tega so iskali investitorja, ki se razume na tehnologijo in na trende v 

poslovnem svetu. Podjetje B je bilo po besedah ustanovitelja v tako zgodnji fazi in tako 

naivno v času iskanja kapitala, da [...] po pravici povedano nismo imeli pojma, kaj naj iščemo 

... [...]. Po njegovih besedah so bili na koncu bolj naklonjeni tistim investitorjem, s katerimi 

se je bilo mogoče inteligentno pogovarjati. Podjetje C je po mnenju intervjuvanca iskalo 

investitorja zelo ciljno, in sicer so bili glavni kriteriji, ki so si jih postavili pri ocenjevanju 

investitorja: 1. da ima že izkušnje z investicijo v regiji v podobno podjetje; 2. da jim bo 

sposoben pomagati pri internacionalizaciji poslovanja; 3. da je sklad dovolj velik, da bo 

zmožen podjetju pomagati dolgoročno. Podjetnik D je iskal investitorje znotraj Evropske 

unije, pri katerih bi čutil, da obstaja neka »kemija« in izkušnje s tovrstnimi podjetji kot je bilo 

takrat njihovo. Zavedali so se svojih omejitev in so bili zelo odprti do investitorjev tudi glede 

tistih področij, ki takrat še niso bila urejena v podjetju (intelektualna lastnina, necentraliziran 

razvoj ...). Iskali so investitorja, ki bo to razumel in ne iskal v teh pomanjkljivostih izgovorov, 

da ne investira. Tudi podjetnik E je predvsem iskal investitorje, ki bodo prinesli dodatno 

znanje v podjetje, ki imajo izkušnje s takimi podjetniki v semenskih fazah, [...] ki razumejo, 

da v takih podjetjih marsikaj ne štima in je veliko improvizacije, ampak znajo po drugi strani 

razumet in cenit energijo podjetnikov [...]. Sodeč po odgovorih med intervjuji, so bili naši 

proučevani podjetniki na zelo različnih nivojih pripravljenosti, kar so nam potrdili tudi 

odgovori podjetnika F, ki je iskreno priznal:  »[...] na začetku si težko izbirčen in bolj kot ne 

upaš, da bo (pravi) rekel da. [...]« Podjetnik G je najprej iskal sklade tveganega kapitala s 

poglobljenim znanjem in izkušnjami z investicijami družbe s področja mobilnih tehnologij. 

Kasneje so videli, da so za take specializirane sklade v prezgodnji fazi razvoja in ne bodo 

uspeli zbrati kapitala od njih. Takrat so spustili kriterije in iskali predvsem investitorje, ki so 
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pri njih vzbujali zaupanje. Podjetje H je iskalo predvsem investitorja, ki bo pripravljen 

investirati v regiji, kar je bil leta 2009 že zelo strog kriterij. Poleg tega so iskali nekoga, ki bo 

imel dovolj sredstev, da bo zmožen podjetje podpreti do trenutka, ko bo zmožno samo 

preživeti. Po mnenju intervjuvanca so bili sicer pri tem zelo naivni in so računali, da bodo 

potrebovali mnogo manj denarja, kot so ga dejansko na koncu porabili. Podjetje X je iskalo 

investitorja, ki bi imel izkušnje z investicijami na področju medicinske panoge in bi bil imel 

dovolj velik sklad, da bi zadostil potrebam podjetja po investicijah v naslednjih dveh letih. Po 

mnenju intervjuvanca so se zavedali njihovih malih možnosti za pridobitev investicije s strani 

nespecializiranega investitorja, saj je bilo slednjim precej težko razumeti, da njihovo podjetje 

ne [...] govori istega jezika kot vsa ostala start-up podjetja s področja razvoja programske 

opreme, računalniških iger in podobnih tehnologij [...]. Podjetnik Y je imel pri iskanju 

primernega investitorja zelo enostavne kriterije – iskali so investitorja, ki se bo spoznal na 

založniško dejavnost in s katerim bodo ob prvih pogovorih začutili, da bodo lahko dolgoročno 

sodelovali tudi v obdobjih, ko ne bo vse krasno.  

Med procesom analize odgovorov podjetnikom smo izluščili glavne značilnosti investitorjev, 

ki so jih iskali podjetniki v procesu njihovega zbiranja kapitala. Najpomembnejša želena 

značilnost investitorjev, ki je bila izpostavljena med pogovori, je bila industrijska 

specializiranost, oziroma poznavanje panoge, v kateri deluje podjetje. To je tudi skladno z 

ugotovitvami študije avtorjev Bottazzi, Da Rin in Hellmann (2008), ki smo jih predstavili v 

poglavju 2.2 tega magistrskega dela. Podjetniki namreč pri investitorjih iščejo predvsem 

oporo pri poslovnih odločitvah in izkušnje, ki jim jih na začetku najbolj primanjkuje. Panožno 

specifično znanje in izkušnje pa ponujajo predvsem investitorji, ki imajo izkušnje iz določene 

panoge, ali pa njihovi investicijski strokovnjaki izhajajo iz teh industrijskih panog. Druga 

pomembna iskana značilnost investitorjev je bila razumevanje podjetnika in specifičnosti, ki 

pritičejo podjetjem v določeni zrelostni fazi. Podjetniki so se po njihovem mnenju veliko 

naučili od drugih sorodnih podjetij iz regije in so bili predvsem previdni, da ne sprejmejo v 

lastniško strukturo investitorja, s katerim ne bi mogli kasneje normalno sodelovati. Izjemi pri 

tem dejavniku sta podjetji B in F, ki sta priznali, da nista bili izbirčni pri izboru investitorjev 

in sta sprejeli ponudbo od tistih, s katerimi so se med pogovori dobro razumeli. 

 

Preglednica 14: Iskane značilnosti investitorjev pri proučevanih podjetjih 

Podjetje  Želene znač. inv. Podjetje  Željene znač. inv. 

Podjetje A - mednarodna 

prisotnost 

- poznavanje 

industrije 

 

 

Podjetje F / 



 62 

Podjetje  Želene znač. inv. Podjetje  Željene znač. inv. 

Podjetje B - kemija s podjetnikom Podjetje G - zaupanje 

Podjetje C - izkušnje v regiji 

- pomoč pri širitvi v 

tujino 

- primerna velikost 

sklada 

Podjetje H - investicija v regiji 

- zadostna velikost 

sklada 

Podjetje D - kemija s podjetnikom Podjetje X - panožno specializiran 

sklad 

Podjetje E -  razumevanje 

značilnosti podjetij v 

zgodnji fazi 

Podjetje Y - panožno izobražen 

investitor 

- kemija s podjetnikom 

V sklopu tega drugega dela vprašanj o dejavnikih, ki so vplivali na proces zbiranja kapitala, 

smo proučevanim podjetnikom zastavili še dve vprašanji. Zaradi jedrnatosti odgovorov nanje 

smo odgovore nanje združili. Podjetnike smo vprašali, kaj je po njihovem mnenju prepričalo 

investitorje, da so se odločili za investicijo v njihovo podjetje in kakšen je bil rezultat 

njihovega procesa zbiranja kapitala. Podjetnik A je bil mnenja, da so investitorja prepričali 

trije elementi v povezavi z njihovim podjetjem: podjetniška ekipa, velikost ciljnega trga in 

tehnologija, katero so bili sposobni razviti v podjetju. Na koncu so v tej rundi financiranja 

zbrali 750.000 evrov. Pozneje so sicer od istih investitorjev prejeli še dodatni kapital. 

Podjetnik B je na vprašanje o ključnih kompetencah, ki so prepričale investitorje, odgovoril, 

da je bila to zagotovo tehnično dobro podkovana ekipa, ter potencialno velik in rastoč trg. Ob 

koncu te runde financiranja so imeli na računu 1,5 milijona evrov več kot pred tem. Po 

mnenju podjetnika C je njihove investitorje predvsem prepričala sposobnost in usklajenost 

delovanja obeh soustanoviteljev. Poleg tega je poudaril še zasnovo produkta, ki je bil všeč 

investitorju, čeprav v trenutku investicije še ni bil delujoč. Od investitorja so zbrali 1 milijon 

evrov, pozneje pa od istega investitorja še pol milijona. Podjetje D je po mnenju 

intervjuvanca prepričalo investitorje z njihovo podjetniško ekipo, imeli so dobre kazalnike 

poslovanja (angl. Traction) in tehnološko dobro podprto analitiko poslovanja. Na koncu so 

zbrali 3 milijone evrov od treh investitorjev, ki so sodelovali v transakciji. Podjetje E je bilo 

mnenja, da so investitorje prepričali s svojim poštenim odnosom od prvega dne dalje. Kaj več 

od tega niso imeli pokazati ob procesu zbiranja kapitala. Od investitorjev so zbrali 300.000 

evrov. Podjetnik F je bil jedrnat tudi pri odgovoru na to vprašanje, saj je poudaril samo en 

dejavnik, in sicer podjetniško ekipo. Od investitorjev so zbrali 230.000 evrov. Podjetnik G je 

ravno tako izpostavil ekipo treh ustanoviteljev kot ključni dejavnik, ob tem pa dodal, da jim je 

zagotovo pomagalo tudi to, da so bili v panogi mobilnih tehnologij, ki so ravno v času 

njihovih začetkov začele pridobivati veljavo med investitorji. Na koncu te runde so zbrali 

900.000 evrov. Podjetnik H je kot edini v naši raziskavi poleg podjetniške ekipe kot ključnega 
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izpostavil tudi njihov takratni produkt. Ta produkt je pozneje »pivotiral«, torej so ga temeljito 

spremenili in danes delujejo na popolnoma drugem področju. Na koncu so od investitorja 

zbrali 1,2 milijona evrov kapitala. Na koncu tega sklopa vprašanj smo analizirali še odgovore 

podjetnikov X in Y, ki nista uspešno zaključila procesa zbiranja kapitala. Njima smo zastavili 

drugačno vprašanje, in sicer kaj je po njunem mnenju odvrnilo investitorje od investicije v 

njuni podjetji. Prav njuni odgovori so nam dali ključne informacije za oblikovanje sklepov o 

vplivu dejavnikov, ki odločajo o odločitvi investitorjev v določeno podjetje. Po mnenju 

podjetnika X je bila ključna za neuspeh takratna družbeniška struktura podjetnikov, oziroma 

neurejenost odnosov med družbeniki. Po njegovem mnenju je bilo [...] katastrofalno, da smo 

se vpričo investitorja pogovarjali o zadevah, ki bi morale biti usklajene med nami že zdavnaj. 

Še bolj sem bil jezen, ker je eden od družbenikov vpričo investitorja izsiljeval glede njegovega 

položaja v podjetju in poskušal z investitorjem skleniti pakt, preko katerega bi bolje 

obvladoval mene kot direktorja [...]. Vse to kaže na to, kako zelo slabo so bili poučeni 

takratni družbeniki o tem, kaj investitorji iščejo v podjetjih v tako zgodnjih fazah razvoja. Na 

drugi strani Podjetnik Y ni imel tako izrecno izdelanega mnenja, kaj bi lahko pri njih odvrnilo 

investitorja od investicije v njihovo podjetje. »[...] Morda je bila naša valuacija, po kateri 

smo bili pripravljeni sprejeti novega investitorja, dejansko previsoka. Imeli smo pač visoka 

pričakovanja. Zagotovo tudi spor z enim od soustanoviteljev, ki se je zgodil ravno v času 

zbiranja kapitala, ni blagodejno vplival na odločitve investitorjev [...].«  

Iz odgovorov na ti dve zadnji vprašanji iz tega sklopa smo dobili tako enotne odgovore, da jih 

za nadaljnjo obdelavo nismo niti razvrstili v preglednico. Med dejavniki, ki so odločilno 

vplivali na investitorjevo odločitev o investiciji, so vsi vprašani intervjuvanci na prvo mesto 

uvrstili zaupanje v podjetniško ekipo. To sovpada tudi z ugotovitvami znanstvene literature: 

Med drugim je o tem pisal Shin (2009), ki izpostavlja zaupanje v podjetniško ekipo kot 

ključnega izmed dejavnikov za investitorje, saj slednji nimajo dovolj drugih oprijemljivih 

kriterijev pri izboru svojih ciljnih investicij. To tezo na drugi strani potrjuje tudi kontrolni 

primer podjetja X, ki pri zbiranju kapitala ni bilo uspešno ravno zaradi nezaupanja 

investitorjev v homogenost podjetniške ekipe. Poleg podjetniške ekipe smo kot pomemben 

dejavnik pri odločitvi investitorja izluščili tudi velik potencial na trgu, medtem ko zanimivo 

na tem mestu ni bilo dosti govora o vrednotenjih podjetij ter o poslovnih kazalcih podjetij. 

Vse to skupaj potrjuje tudi tezo, ki jo je moč dobiti v različnih virih  znanstvene literature in 

smo jo predstavili v 2. poglavju tega magistrskega dela, in sicer, da poslovni kazalniki 

podjetij v semenskih fazah in zgodnjih razvojnih fazah niso zanesljiv pokazatelj atraktivnosti 

naložbe in zato niso ključen dejavnik pri odločitvi investitorjev v določeno podjetje.  

Po končanem drugem sklopu vprašanj na temo procesa zbiranja kapitala v podjetjih, smo se s 

podjetniki pogovorili še o njihovih izkušnjah v obdobju po uspešno zbranem kapitalu s strani 

investitorjev. Slednje se nam je zdelo pomembno z vidika razumevanja, kakšne spremembe v 

delovanju podjetij so običajne za tovrstna podjetja, ko prejmejo investicijo tveganega kapitala 

in kako to vpliva na njihov nadaljnji razvoj. Ugotovitve, pridobljene preko tega sklopa 
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vprašanj, so nam tudi pomagale pri oblikovanju priporočil za podjetnike glede njihovih 

možnih izhodišč pri doseganju dogovorov z investitorji v bodočnosti. Podjetjem smo tako 

zastavili dve za našo analizo ključni vprašanji, in sicer, kako se je spremenila struktura 

podjetja in njegovo delovanje po prejeti investiciji ter na koncu, kaj so bile lekcije, ki so jih 

pobrali iz tega procesa, in kaj bi danes storili drugače, če bi še enkrat zbirali kapital.  

4.1.4 Stanje v podjetjih po uspešno zbranem kapitalu 

Podjetje A je po prejeti investiciji preselilo svoj sedež v Veliko Britanijo, ker je to zahteval 

novi investitor. Odkar imajo investitorja, se je spremenil tudi način upravljanja družbe. 

Direktorju sta se pridružila dva člana uprave, kasneje še eden. Imajo redno mesečno in 

kvartalno poročanje o doseženih rezultatih. Tudi podjetje B je po prejeti investiciji doživelo 

spremembe v upravljanju. Sicer je intervjuvanec priznal, da pred investicijo sploh niso imeli 

postavljenih niti osnovnih principov korporativnega upravljanja in je bil on direktor družbe 

bolj »na silo«. Po investiciji so dobili mesečne sestanke z investitorji, mesečno so tudi 

pripravljali finančna poročila. Nekateri dotedanji ključni člani ekipe so se zaradi prihoda 

novih oseb počutili odrinjene in niso dolgo vztrajali v družbi. V podjetju C sta bila do prejete 

investicije oba ustanovitelja hkrati tudi direktorja družbe. Po vstopu investitorja se jima je 

pridružil še prokurist, ki ga je imenovala skupščina družbe na predlog investitorja. Podjetnik 

C nam je še odgovoril, da se je zanje po vstopu investitorja precej spremenilo predvsem na 

najvišjem nivoju, saj so dobili tretjo osebo, ki zdaj sodeluje pri upravljanju družbe 

(prokurista), ampak slednji se ne vmešava v operativne zadeve, če ga direktorja ne prosita za 

nasvet. Podjetnika imata po zaslugi pričakovanj investitorja po mesečnih poročilih zdaj 

bistveno boljšo sliko o dogajanju v podjetju. V smislu statutarnih stvari je originalno hrvaško 

podjetje dobilo še holding strukturo nad sabo, ki je registrirana v državi, od koder prihaja 

investitor. Po besedah podjetnika D so se odnosi v njihovem podjetju po prejemu investicije 

spremenile za 100 % :«[...] sedaj imamo upravo, nadzorni svet, operativne kolegije, agilni 

razvoj na področju produkta in marketinga. Odnosi so postali kompleksnejši, čuti se politika 

in lobiranje [...].« Nasprotno od njega se v podjetju E po mnenju intervjuvanca ni zgodilo kaj 

dosti novega po prejemu investicije. Po njegovih besedah so investitorji postali mentorji, ne 

zahtevajo pa mnogo poročanja niti se ni bistveno spremenilo korporativno upravljanje v 

podjetju. Podobno se po mnenju ustanovitelja tudi v podjetju F, ni kaj dosti spremenilo po 

prejemu investicije. Imajo določeno poročanje, ampak po njegovih besedah ni omembe 

vredno, kar pomeni, da dejansko težko govorimo o bistvenih spremembah v upravljanju 

podjetja v primerjavi z obdobjem pred investicijo. Nasprotno se je podjetnik G pridružil 

mnenju kolegom A, B in D, saj se je po njegovem mnenju stanje v družbi bistveno spremenilo 

po prejemu investicije. Razširila se je uprava, uvedli so redno poročanje investitorjem, po 

zaslugi investicije so tudi začeli hitro povečevati število zaposlenih, in to je prineslo tudi 

kadrovske izzive, ki jih dotlej niso bili vajeni. Še posebej, ker so imeli ekipo sestavljeno iz 

ljudi v več državah in na več kontinentih. V podjetju H je prišlo po investicij do sprememb v 
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korporativnem upravljanju, saj se je direktorju pridružil prokurist, imenovan na zahtevo 

novega investitorja. Podjetje se je po investiciji začelo hitro širiti v tujino, eden od 

ustanoviteljev se je preselil v ZDA, kar je povzročilo neke nepredvidene posledice, najbolj v 

kulturi v podjetju ter v njegovem pogledu »od zunaj«. Sčasoma je to rezultiralo v tem, da je 

drugi soustanovitelj zapustil družbo.  

Podjetji X in Y torej nista bili uspešni pri zbiranju investicije, vendar smo njima postavili 

enako vprašanje, ker nas je zanimalo, kako je vplival ta proces zbiranja kapitala na njun 

nadaljnji razvoj. Podjetje X je po mnenju direktorja zaradi neuspešnega procesa zbiranja 

kapitala zapadlo v precejšnjo krizo, potrebna je bila nova dokapitalizacija s strani obstoječih 

družbenikov. Ker so bili odnosi s »težavnim« družbenikom že tako skrhani, se slednji ni 

odločil za sodelovanje pri dokapitalizaciji in pozneje tudi izstopil iz družbe. On kot direktor je 

moral znižati stroške poslovanja, da je spravil podjetje v pozitivno območje. Nadaljnja rast je 

bila skoraj ničelna, podjetje je nekaj časa životarilo, preden so se spoznali s strateškim 

partnerjem iz Švice, ki je odkupil celotno podjetje. Mnogo manj je neuspešen proces zbiranja 

kapitala kratkoročno vplival napodjetje Y. Po mnenju intervjuvanca so se potem, ko so se 

odločili, da ne bodo podpisali dogovora z investitorjem, pač ponovno osredotočili na svoje 

poslovanje in na reševanje spora z ustanoviteljem, ki je odhajal iz podjetja. Zanj je bil to po 

njegovih besedah zgolj eden od eksperimentov v njegovi podjetniški poti, ki se pač ni končal 

uspešno.  

Pri analizi odgovorov na to vprašanje smo prišli do naslednjih ključnih ugotovitev: 

− V vseh proučevanih podjetjih se je po prejemu investicije spremenilo korporativno 

upravljanje, v vseh se je povečala uprava podjetja in uveden je bil sistem poročanja 

družbenikom.  

− V šestih od osmih proučevanih podjetjih, ki so uspešno zbrala kapital, so spremembe 

podjetniki ocenili kot velike. Ta podjetja so prejela bistveno višje investicijske zneske kot 

dve podjetji, pri katerih po besedah intervjuvancev večjih sprememb po prejemu investicije 

ni bilo. 

− Pomemben se nam je zdel podatek o bistvenih spremembah korporativne kulture in vplivu 

teh sprememb na nadaljnji razvoj podjetij v primeru štirih proučevanih podjetij. Po mnenju 

vprašanih te spremembe niso bile vedno pozitivne, saj so v primeru dveh podjetij vodile v 

razkol v podjetniški ekipi, druga dva podjetnika pa sta potarnala nad dodatnim delom z 

zaposlenimi, ki sta ga imela zaradi teh sprememb v kulturi. 

− V polovici proučevanih podjetij je po prejemu investicije prišlo do selitve sedeža v državo, 

od koder je prihajal investitor.  

Za konec smo podjetnikom zastavili še zadnje, za našo analizo zelo pomembno vprašanje: 

hoteli smo izvedeti, kaj so se iz tega procesa zbiranja kapitala naučili in kaj bi naredili 

drugače, če bi lahko celotno stvar izvedli še enkrat od začetka. Podjetnik A je mnenja, da bi se 

celotnemu procesu posvetil 100 % in ga poskušal izvesti v krajšem času. Iskanje kapitala je 
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namreč po njegovih besedah pomembno odvrnilo njegovo pozornost od temeljnih dejavnosti 

v podjetju. Podjetnik B bi v primeru, če bi lahko zavrtel čas nazaj, takrat zbral manj denarja 

(posledično tudi manj zmanjšal svoj delež v podjetju), naredil bi pa tudi boljši načrt 

prihodkov in bolj izpopolnjen poslovni model. Podjetnik C bi bolj trezno ocenil njihove 

sposobnosti glede prihodnjih uresničljivih ciljev poslovanja ter zneskov kapitala, ki jih bodo 

potrebovali. Podjetnik D bi se v tem primeru cenil višje. Iskal bi večji znesek po višjem 

vrednotenju podjetja. Z ostalimi soustanovitelji bi tudi bolje razčistil odnose že pred 

prihodom investitorja in bolje postavil odgovornosti vsakega posameznika iz ekipe. Tudi 

podjetnik E bi se drugače pogajal in poskušal iztržiti več od investitorja. Kljub vsemu se 

zaveda, da bi se lahko končalo tudi bistveno slabše, saj bi v primeru, če ne bi bil uspešen pri 

zbiranju kapitala, najverjetneje moral krepko skrčiti podjetje in zaustaviti njegov nadaljnji 

razvoj. Podjetnik F je bil tako zadovoljen s procesom zbiranja kapitala, da ne bi kaj dosti 

spreminjal, tudi če bi imel to možnost. Podobno tudi ne bi kaj dosti spreminjal podjetnik G. 

Po njegovih besedah bi se verjetno dalo vsako fazo optimizirati, ampak je vesel, da se jim je 

izteklo tako kot se jim je. Podjetnik H bi šel prej v tujino in poskušal tam zbrati kapital, pa 

čeprav manjši znesek od tega, kar je uspel zbrati v tej rundi. Že od prvega dne bi se fokusiral 

samo na eno tržišče (ZDA) in tam tudi poskušal preko manjših rund priti do zadostnega 

obsega kapitala. Poleg tega bi poskušal njegovo ekipo že od začetka okrepiti vsaj z enim 

soustanoviteljem iz ZDA, saj bi jim to znatno povečalo možnosti pridobitve lokalnega 

investitorja tam.  

Iz odgovorov lahko zaključimo, da je glavna napaka v procesu zbiranja kapitala, ki so jo 

izpostavili proučevani podjetniki, da podjetniki nimajo primernih znanj in veščin za pogajanja 

z investitorji in pristanejo na pogoje investitorja, kar jim je pozneje žal. Pogosto so podjetniki 

tudi izrazili željo po tem, da bi imeli več časa za zbiranje kapitala in da bi ta postopek končali 

hitreje, kot so ga v tem obravnavanem primeru. Eden od pomembnih odgovorov po mnenju 

raziskovalca je tudi odgovor podjetja D, da bi konkretneje razčistili odnose med 

soustanovitelji že prej, preden je v podjetje vstopil investitor. Podoben dejavnik je bil ključen 

krivec za neuspeh vsaj enega od dveh proučevanih podjetij, ki nista uspešno zbrali kapitala, 

najverjetneje pa je pomembno vlogo odigral tudi pri drugem neuspešnem podjetju. Ključno je 

torej, da imajo soustanovitelji usklajene poglede na proces in cilje glede vstopa novega 

investitorja.  
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Preglednica 15: Ključne stvari, ki bi jih podjetniki naredili drugače v procesu zbiranja 

kapitala, če bi imeli za to še eno možnost. 

Podjetje  Kaj bi spremenili? Podjetje  Kaj bi spremenili? 

Podjetje A 100 % fokus na zbiranju 

kapitala 

Podjetje E Višje vrednotenje 

Podjetje B Manj denarja, boljši plan 

prihodkov in poslovni model 

Podjetje F Brez sprememb 

Podjetje C Bolj realni plani poslovanja in 

potreb po denarju 

Podjetje G Brez pomembnejših 

sprememb 

Podjetje D Boljše vrednotenje, ureditev 

odnosov med ustanovitelji 

Podjetje H Več manjših zneskov, fokus 

na trg ZDA, selitev  

4.2 Primerjava rezultatov analize s teoretičnimi izhodišči 

Pri izvajanju poglobljenih intervjujev s proučevanimi podjetniki smo poskušali njihove 

odgovore razumeti v kontekstu ugotovitev, ki smo jih izluščili med proučevanjem strokovne 

in znanstvene literature in so opisani v prvem delu tega magistrskega dela. Skladno s tem smo 

podjetnikom zastavili tudi številna podvprašanja, s katerimi smo se prepričali, ali njihovi 

odgovori ustrezajo opisom dogajanja, kot so to opisali avtorji proučevanih znanstvenih del, 

obenem pa smo ugotavljali tudi odstopanja, ki bi morda lahko bila posledica posameznega 

primera, lahko pa tudi specifičnosti regije, iz katere prihajajo proučevani podjetniki. Izsledki 

po primerjavi teoretičnih izhodišč, stanja v Evropi, ZDA in v regiji ter naših proučevanih 

primerov so bili v določenih dejavnikih celo presenetljivi, saj kažejo na to, da kljub temu, da 

v regiji Srednje Evrope panoga tveganega kapitala in nasploh start-up okolje nimata tako 

dolge zgodovine delovanja kot v Zahodni Evropi, da ne govorimo o ZDA, se prakse 

investitorjev in podjetnikov na tem področju ne razlikujejo bistveno med sabo. Odgovori 

podjetnikov so bili tako tudi skladno z ugotovitvami o razmerah na trgih tveganega kapitala v 

ZDA, v Evropi in v Srednji Evropi, katere smo predstavili v poglavjih 2.5, 2.6 in 2.7. 

Podjetniki so namreč potrdili, da v regiji obstaja dovolj kapitala za podjetja v semenskih fazah 

in v zgodnjih fazah rasti, medtem ko si morajo podjetja v poznejših razvojnih fazah 

investitorje iskati predvsem izven regije. V teoretičnem delu magistrske naloge smo večkrat 

poudarili pomen delujočega podjetniškega ekosistema v posameznem lokalnem okolju, kar 

poudarjajo številni avtorji, med njimi Jeng in dr. (2000). Ugotovili smo, da se podjetniško 

okolje v regiji pomembno spreminja in razvija na bolje, saj so imela podjetja, ki so zbirala 

kapital v letih pred 2010, bistveno slabše mnenje o delovanju okolja in znanju, ki ga je bilo 

mogoče črpati iz lokalnega okolja kot podjetja, ki so zbirala kapital v letih kasneje. Še vedno 

se lokalno okolje po mnenju podjetnikov ne more primerjati z uveljavljenimi start-up centri, 

zato jih je kar nekaj od njih tudi poiskalo mesta v mednarodnih podjetniških pospeševalnikih 
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v Londonu in Berlinu, kar je skladno z navedbami v uvodu v to magistrsko nalogo, kjer smo 

predstavili rangiranje start-up centrov na globalnem nivoju in njihovo priljubljenost med 

podjetniki. Pregled stanja v Srednji Evropi iz poglavja 2.7 tudi izpostavlja boljšo razvitost 

investitorjev, ki so specializirani na semenske faze razvoja podjetij in zgodnje razvojne faze, 

medtem ko kaže na slabšo pokritost investitorjev v zrelejših fazah razvoja podjetij. Naša 

proučevana podjetja so te navedbe potrdila, saj smo s pomočjo njihovih odgovorov prišli do 

skupnih ugotovitev, da si je treba trenutno kapital za financiranje kasnejših faz razvoja 

tovrstnih podjetij poiskati v razvitejših podjetniških okoljih izven regije.  

Pri primerjavi med teoretičnimi dognanji in praktičnim delom raziskave smo želeli priti do 

odgovorov na naši ključni raziskovalni vprašanji iz te magistrske študije. Torej:  

− Katere so optimalne poti do financiranja rasti tehnoloških podjetij iz Srednje Evrope? 

− Ali na vrsto financiranja vpliva razvojna faza posameznega podjetja? 

Naši izsledki iz poglobljenih intervjujev s proučevanimi podjetji so skladni z vrsto teoretičnih 

izhodišč o optimalnih načinih financiranja tehnoloških podjetij. Tako denimo odgovori 

proučevanih podjetij na vprašanje o ključnih komponentah investitorjev v teh razvojnih fazah, 

ki jih iščejo podjetniki, ustrezajo navedbam Keuschnigga (2004), da so ključne sestavine za 

uspešnost razvoja start-up podjetij predvsem delujoči start-up ekosistemi (znanje), dostop do 

financiranja in mentorstvo investitorjev portfeljskim podjetjem. Odgovori na naša vprašanja 

so potrdili tudi navedbe Wintona in Yeramillija (2008) o tem, da se bo podjetnik odločil, ali 

bo sprejel kapital ali ne, predvsem na podlagi njihovih pričakovanj o stopnji kontrole, ki jo 

investitor želi imeti v podjetju in posledično njegovem vplivu na podjetnika. Podjetnik Y 

denimo ni želel sprejeti pogojev investitorja, ker so se mu zdeli preostri in je raje odstopil od 

transakcije.  

Odgovori podjetnikov tudi ustrezajo klasifikaciji Rande in Rhodes-Knopf (2015) o stopnjah 

razvoja podjetij in njim ustrezne vrste financiranja, ki so jim na voljo. Odgovori podjetnikov 

o vrstah financiranja, ki so jih uspeli zbrati in o tem, v kateri razvojni fazi so bili v času, ko so 

zbrali kapital, so praktično v celoti skladni z navedami avtorjev. Enako so odgovori 

podjetnikov, ki so se v času zbiranja nahajali v zgodnjih razvojnih fazah, tudi potrdili navedbe 

Whitehouse (2015) o tem, za kaj so sploh iskali kapital. Internacionalizacija poslovanja, 

obratni kapital za nemoteno delovanje in optimizacija poslovnega modela so bili najvišje 

razvrščeni dejavniki. Če primerjamo ugotovitve avtorjev o tem, kako se spremenijo odnosi v 

podjetjih, ter poslovna kultura po prejemu investicije z navedbami naših proučevanih 

podjetnikov, zoper pridemo do presenetljivo skladnih zaključkov. Odgovori podjetnikov, ki 

so zbrali kapital v določeni razvojni fazi, so praktično navedli enake spremembe v 

korporativnem upravljanju in poslovnih kulturah v njihovih podjetnikov, kot jim jih gre 

pripisati, sodeč po navedbah avtorjev Admati in Pfeiderer (1994). Pri tem je praktični del 

raziskave nekoliko zaostal za teoretičnim delom, ker ni bilo mogoče ugotoviti skladnosti obeh 

modelov za podjetja v zrelejših razvojnih fazah, saj na trgu ni bilo mogoče najti primernih 
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sogovornikov iz podjetij, ki bi že prejela tovrstne vire financiranja. Preprosto teh podjetij v 

proučevani regiji ni na pretek, do tistih, ki pa obstajajo, pa je izredno težko priti in od njih 

dobiti odgovore na tovrstna, pogosto občutljiva vprašanja.  

Ob koncu tega sklopa podajamo še dva zaključka primerjave teoretičnega in praktičnega dela 

magistrske naloge: Titman in Wessels (1988) navajata sklade tveganega kapitala, ki 

investirajo v zgodnjih razvojnih fazah kot najbolj aktivne izmed vseh vrst investitorjev. Naše 

ugotovitve na podlagi odgovorov podjetnikov to potrjujejo, saj so slednji mnenja, da so 

investitorji v semenskih fazah bistveno manj zahtevni pri njihovih pričakovanjih po poročanju 

in nasploh bistven manj aktivni kot skladi, ki investirajo v zgodnjih razvojnih fazah. Druga 

zaključna primerjava pa se nanaša na navedbe Hsu (2006), da je izrednega pomena aktiven 

odnos med podjetnikom in investitorjem, ker z njim zmanjšamo tveganja investicije. Večina 

vprašanih podjetnikov je poudarila aktivnost njihovega odnosa z investitorjem in sprotno 

obveščanje o napredkih in težavah v podjetjih. Po njihovih besedah se jim zdi to ključno z 

vidika poštenega odnosa z investitorjem in posledično njegovo voljo po dodatnih vlaganjih v 

podjetje v primeru, da se pojavi potreba po tem.  

Glede na teoretična izhodišča in glede na odgovore posameznih vprašanih podjetnikov smo 

proučevane dejavnike ocenili glede na njihovo pomembnost pri procesu zbiranja kapitala in 

tudi poudarili dejavnike, ki po našem mnenju ključno pripomorejo k uspehu pri zbiranju 

kapitala za rast start-up podjetij. Na drugi strani smo izpostavili tudi dejavnike, ki po našem 

mnenju najbolj negativno vplivajo na odločitev investitorjev pri njihovi presoji investicijskih 

priložnosti.  
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5. SKLEPNE UGOTOVITVE IN IZHODIŠČA 

5.1 Povzetek ključnih ugotovitev 

Start-up podjetja so po definiciji, ki jo podaja tudi Paternoster (2014), podjetja, ki jim je 

prvotni cilj doseganje visokih stopenj rast z razvojem visokotehnološkega produkta. 

Posledično tovrstna podjetja težko zagotavljajo ves potreben kapital za njihovo poslovanje 

samo z lastnimi ustvarjenimi prihodki, zato praviloma potrebujejo zunanje investitorje, ki 

zagotovijo potrebna sredstva za nemoten razvoj. Start-up podjetja se delijo v posamezne 

razvojne faze, ki segajo od popolnoma začetnih (3F, semenska faza), prek zgodnje razvojne 

faze in faze širitve in hitre rasti, pa do zrelih razvojnih faz. Podjetja, katerih ustanovitelji 

imajo že ob zagonu visoke cilje, povezane z globalno širitvijo poslovanja, ali pa razvojem 

tehnološko izredno naprednih produktov, so že od samega začetka usmerjena v iskanje 

dodatnih, zunanjih virov financiranja za njihovo rast. Druga podjetja, ki so ustanovljena z 

namenom zapolnitve določene obstoječe vrzeli na tržišču in se na začetku financirajo z 

nudenjem določenih storitev za naročnike, praviloma šele pozneje pridejo do faze, ko se 

odločijo za iskanje dodatnih virov financiranja. Pri tem je zelo pomembna priprava na sam 

proces zbiranja kapitala, saj učinkovita priprava pomembno skrajša postopek iskanja 

investitorja, po drugi strani pa tudi poveča verjetnost uspešnega zbiranja kapitala. Kot smo 

ugotovili v Poglavju 4.1, je za podjetja v fazi priprave ključno, od kod črpajo znanje o 

možnostih financiranja. Če podjetja delujejo v okolju, kjer je mogoče priti do potrebnih znanj 

preko podjetniških dogodkov, delavnic, start-up šol in sorodnih podjetij, ki so že zbrala 

kapital v preteklosti, potem imajo ta podjetja mnogo boljše možnosti za uspešno izpeljavo 

procesa zbiranja kapital, kot če teh znanj v njihovem lokalnem okolju ni. Nivo znanja 

podjetnika tudi vpliva na njegove veščine pri pogovorih z investitorjem in na izpogajano 

transakcijo na koncu. Omenili smo že, da kakovostna priprava na zbiranje kapitala vpliva tudi 

na dolžino procesa. Trajanje slednjega je izrednega pomena, saj podjetja v fazi zbiranja 

kapitala ne obratujejo s polno močno v svojem temeljnem poslu, ker za vse enostavno nimajo 

resursov. Daljši proces zbiranja kapitala torej negativno vpliva na poslovanje podjetja ter 

prinaša dodatna tveganja za neuspešen zaključek pogovorov z investitorji. V procesu zbiranja 

kapitala smo ugotovili ključne elemente, ki vplivajo na njegovo uspešnost. Med dejavniki, ki 

odločilno vplivajo na odločitev investitorja o investiciji v podjetje znanstvena literatura, 

omenja predvsem podjetniško ekipo, rastoč trg, na katerem deluje podjetje, in unikatno 

rešitev, ki jo podjetje razvija (Ramadani, Veland, 2012). Naša analiza med intervjuvanimi 

podjetji je bila še bolj nedvoumna, saj so vsi podjetniki kot ključno za odločitev investitorja 

omenili prav homogeno in kredibilno podjetniško ekipo. Neurejeni odnosi med družbeniki ter 

pomanjkanje »kemije« med podjetniško ekipo in investitorjem je na prvem mestu med 

dejavniki, ki negativno vplivajo na odločitev investitorja o investiciji v določeno podjetje. Ne 

le zaupanje investitorjev v podjetnika in njegovo ekipo, ključno za uspešno sodelovanje 
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podjetnika in investitorja je tudi zaupanje podjetnika v investitorja in to, da podjetnik najde 

investitorja, ki je zanj najbolj primeren. Poleg denarnih sredstev mora investitor podjetju 

pomagati tudi z znanjem, izkušnjami, povezavami z ostalimi deležniki pri poslovanju itd. 

Zato je za podjetnika ključno, da preden sklene dogovor z investitorjem, naredi temeljito 

analizo njegovih preteklih investicij in izkušenj, ki jih imajo ostali podjetniki z njim. Le tako 

bo lahko predvidel, ali se bo njegovo sodelovanje z njim z leti razvijalo skladno z željami 

obeh strani, ali pa si bo v podjetje nakopal dodatno težavo in morda celo oviro pri nadaljnjem 

razvoju podjetja. To potrjujejo tudi praktični primeri iz naše analize, kjer so vsi podjetniki 

poudarili, da so pri investitorjih iskali predvsem zgoraj navedene karakteristike. Uspešnost 

zbiranja kapitala pa se težko ocenjuje le na podlagi zneska, ki ga podjetnik uspe zbrati od 

investitorjev. Ključno je predvsem, kakšen je dogovor med obema stranema dolgoročno. Naši 

proučevani podjetniki so potrdili tezo, da so rezultati zbiranja kapitala težko merljivi zgolj v 

številkah. Mnogo je namreč »mehkih« dejavnikov, ki vplivajo na voljo na obeh straneh. 

Investitorji lahko izkoristijo svoj položaj ob vstopu v določeno podjetje v zgodnji razvojni 

fazi in pridobijo velik poslovni delež za svoj vloženi kapital, vendar s tem demoralizirajo 

podjetniško ekipo in pomembno negativno vplivajo na razvoj podjetniške kulture znotraj 

kolektiva. Dolgoročno je to slabše za vse vpletene strani. Vstop investitorja namreč za 

podjetje pomeni mnogo več kot samo dodatna denarna sredstva. Podjetnik lahko od 

investitorja pričakuje mnogo več v obliki njegove vpletenosti v določene poslovne funkcije v 

podjetju, kjer dotedanja podjetniška ekipa ni najmočnejša. Po drugi strani vstop investitorja 

nujno pomeni tudi spremembo v korporativnem upravljanju, pogosto to pomeni ureditev 

sistemov kontrole in poročanja ter tudi odločanja v podjetju. To lahko močno vpliva na 

poslovno kulturo in odnose med ustanovitelji, družbeniki, tudi zaposlenimi v podjetju. 

Podjetnik in investitor se morata po kapitalski investiciji medsebojno prilagajati in se 

predvsem zavedati, da sta odslej na isti barki. Zaključki naše analize nam dajo odgovor na 

osnovno vprašanje, ki smo si ga zastavili na začetku, torej kakšni so optimalni načini 

financiranja start-up podjetja iz Srednje Evrope. Glede na stanje v regiji, opisano v drugem 

poglavju te magistrske naloge, ter glede na odgovore podjetnikov lahko pridemo do 

zaključkov, da je financiranje nujno zagotoviti s strani zunanjih virov financiranja, če želimo 

dosegati stopnje rasti svojega podjetja, primerljivo s konkurenčnimi start-up podjetji, ki 

prihajajo iz drugih okolij. Te vire je v določenem obsegu možno dobiti v regiji, predvsem kar 

se tiče javnih virov financiranja, angelskega kapitala, semenskega kapitala ter tveganega 

kapitala za financiranje zgodnjih razvojnih faz podjetij. Za financiranje kasnejših zrelostnih 

faz podjetja je kapital treba poiskati izven regije, ciljno pri specializiranih investitorjih in 

ciljno na trgih, kjer bo podjetje tudi največ poslovalo.  

Odgovor na naše drugo vprašanje o razlikah med posameznimi pristopi pri zbiranju kapitala, 

odvisno od razvojne faze, v kateri se nahaja podjetje v času zbiranja kapitala, smo dobili iz 

proučevanja teoretičnih izhodišč, ter dokončno potrdili preko analize odgovorov proučevanih 

podjetij. Podjetja v semenskih fazah razvoja morajo svoje sile pri zbiranju kapitala usmeriti 

proti investitorjem, specializiranim za tovrstne naložbe. To so predvsem poslovni angeli in 
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skladi semenskega kapitala, ki so pogosto tudi financirani iz javnih virov. Investitorji v 

semenskih fazah imajo nižja pričakovanja glede strukturiranosti investicijske dokumentacije, 

njihove analize temeljijo na večjem številu mehkih dejavnikov in tudi pri zahtevah glede 

sprememb v korporativnem odločanju po investiciji so manj dosledni kot investitorji, ki se 

specializirajo na zgodnje razvojne faze. Slednji zahtevajo bistveno bolj kompleksno 

investicijsko dokumentacijo, ureditev odnosov med njimi in ostalimi ustanovitelji, principe 

poročanja in nadaljnjega razvoja. Investitorji, ki so specializirani z zrelejše faze, to 

kompleksnost odnosov znotraj podjetja samo še povečujejo. Na naše vprašanje smo tako 

dobili zelo natančen odgovor. Vsako podjetje se mora pred začetkom procesa nagovarjanja 

investitorjev k investiciji v njihovo podjetje temeljito pripraviti in predvsem ugotoviti, v 

kateri fazi razvoja se nahaja in kateri so tisti investitorji, ki so primerni zanje v tem trenutku. 

Postopek nagovarjanja investitorjev in vodenja procesa zbiranja kapitala zatem je močno 

odvisen od razvojne faze podjetja. Uspešnost podjetja pri zbiranju želene vsote kapitala je 

namreč sodeč po naši raziskavi v veliki meri pogojena prav nagovarjanjem primernih 

investitorjev za njihovo fazo razvoja.  

5.2 Priporočila start-up podjetjem pri njihovem zagotavljanju financiranja za rast 

Proučevanje glavnih dejavnikov, povezanih z zagotavljanjem financiranja za rast start-up 

podjetij, je pripomoglo k našemu razumevanju, ki so ključni dejavniki, ki pozitivno vplivajo 

na uspešno zagotavljanje investicijskega kapitala in posledično tudi rasti start-up podjetij. Ob 

proučevanju teh dejavnikov smo prišli tudi do ključnih spoznanj, kateri so dejavniki, ki 

pomembno negativno vplivajo na celoten proces. V regiji Srednje Evrope se start-up 

podjetniška kultura v zadnjih letih razvija izredno hitro, zato pričakujemo, da se bo v 

prihodnjih letih za postopek zbiranja kapitala pri investitorjih v različnih stopnjah razvoja 

njihovih start-up podjetij odločilo vse več podjetnikov. Zato smo na podlagi ključnih 

ugotovitev analize pripravili seznam ključnih priporočil, ki naj bodo v oporo prihodnjim 

podjetnikom, ko se bodo podali na pot zbiranja kapitala za njihova podjetja, da bo njihov 

proces kratkotrajnejši, uspešnejši in predvsem manj boleč: 

• Podjetnik naj se za zunanje vire financiranja odloči šele, ko je že investiral znaten delež 

svojih sredstev v podjetje, saj na ta način lahko doseže boljše vrednotenje za svoje podjetje 

in ob vstopu novega investitorja slednjemu odstopi manjši poslovni delež. 

• Preden se odloči za zbiranje dodatnega financiranja za svoje podjetje, naj si pridobi 

ustrezna znanja s tega področja. Znanje naj si poišče v lokalnih ali mednarodnih 

izobraževalnih institucijah, pri sorodnih podjetjih, pri mentorjih v start-up okolju ali preko 

splošno dosegljivih medijev.  

• Kvalitetna priprava na proces zbiranja kapitala je ključna za njegov končni uspeh. 

Podjetnik naj si pripravi kvalitetne predstavitvene materiale, naredi naj analizo svojih 



 73 

potreb po obsegu kapitala in po znanjih in izkušnjah, ki naj jih prinese v podjetje prihodnji 

investitor.  

• Podjetnik naj naredi izbor ciljnih investitorjev in potem poišče poti do njih. Najbolj 

kvalitetna so priporočila, saj investitor svoj čas raje posvečajo podjetnikom, ki pridejo na 

predstavitve po priporočilu nekoga, ki mu zaupajo. Tako imenovani »hladni klici in 

elektronska pošta« niso primerna orodja za vzpostavitev odnosa z investitorjem. 

• Če je le možno, naj podjetnik vzpostavi neformalni odnos z investitorjem že mnogo prej, 

preden bo postal primerna tarča zanj. To mu bo omogočilo vzpostavitev zaupanja pri 

investitorju, kar je vedno dolgoročen proces in mu bo v prihodnosti zelo olajšalo pogovore 

o morebitni investiciji. 

• Podjetnik naj ima proces zbiranja kapitala ves čas budno pod kontrolo, naj ne pusti, da se 

proces vleče predolgo, še manj, da vmes pomembno opeša njegovo temeljno poslovanje v 

podjetju. V procesu zbiranja kapitala naj se ne zanaša na podjetniške svetovalce, niti naj 

slednjih ne vključuje v proces, saj se investitorji želijo pogovarjati predvsem neposredno s 

podjetniki in ne s posredniki.  

• Podjetniška ekipa je najbolj ključen dejavnik, ki pozitivno ali negativno vpliva na 

odločitev investitorja v podjetje v semenskih fazah ter v zgodnjih razvojnih fazah. 

Podjetnik naj ima tako urejene odnose z vsemi družbeniki in zaposlenimi, preden začne 

pogovore z investitorjem. Znotraj ekipe mora obstajati tudi konsenz o ureditvi 

odgovornosti in pravic posameznikov po prejeti investiciji.  

• Podjetnik naj poskuša vsakič zbrati čim manj investicijskega denarja, saj bo s tem vsakič 

izgubil manjši delež kontrole nad podjetjem. Vseeno naj pri tem upošteva pravilo, da mu 

vsaka investicijska stopnja zadošča vsaj za 18 mesecev preživetja, sicer bo prekmalu spet v 

procesu zbiranja naslednje runde financiranja in ne bo uspel vmes doseči poslovnih 

rezultatov, ki jih je obljubil investitorjem v predhodno zbrani rundi financiranja. 

• Podjetnik naj vnaprej razišče, katere poslovne funkcije in znanja naj pokrije prihodnji 

investitor in to skomunicira tako z investitorjem kot tudi s svojo podjetniško ekipo pred 

zaključkom transakcije.  

• Podjetnik naj skupaj z investitorjem vnaprej določi pravila korporativnega komuniciranja 

in vodenja podjetja po zaključenem procesu zbiranja kapitala. O prihodnji razdelitvi 

odgovornosti morajo biti v izogib poznejšim konfliktom  vnaprej obveščeni vsi ključni 

zaposleni in družbeniki podjetja.  

• Podjetnik naj išče kapital za zrelejše faze razvoja njegovega podjetja predvsem med 

investitorji s poglobljenim industrijskim znanjem z njegovega področja ter na geografskih 

področjih, ki so mu pomembnejša za poslovanje podjetja.  

• Najpomembnejše priporočilo pa smo prihranili za na konec. Podjetnik naj pri pogovorih z 

investitorji vedno gleda v prihodnost. Ves čas naj si zamišlja situacije, v katerih se bo 

znašel on in njegov investitor. Predvideva naj pričakovanja investitorja, njegov 

investicijski ciklus sklada, njegovo starost ter življenjski cikel v primeru fizične osebe. 

Podjetnik naj se stokrat vpraša, ali si želim s to osebo preživeti naslednjih pet do deset let 
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svojega življenja enkrat tedensko po minimalno eno uro? Če je odgovor negativen, naj 

takoj zaustavi nadaljnje pogovore. Podjetnik in investitor bosta namreč po sklenitvi 

dogovora kot v zakonski vezi. »V dobrem in v slabem«. Če bo med njima vladalo 

spoštovanje, bodo tudi krizne situacije (ki bodo zagotovo prišle) rešljive. Če med njima 

vzajemnega spoštovanja ne bo, bosta oba veliko izgubila. 

5.3 Omejitve raziskave  

Raziskava ima nekaj pomembnih omejitev, ki se nanašajo predvsem na empirični del 

magistrske naloge. Medtem ko obstaja dovolj znanstvene in strokovne literature za učinkovito 

raziskovalno delo v teoretičnem sklopu magistrske naloge, pa je število transakcij s tveganim 

kapitalom v regiji Srednje Evrope relativno majhno. Dodatno je mnogo transakcij med start-

up podjetji in investitorji zaupne narave, pri čemer niti podjetniki niti investitorji niso 

pripravljeni razkriti občutljivih detajlov glede višine investiranega kapitala ali vrednotenj 

podjetij, po katerih so bile sklenjene transakcije.  

Še ena pomembna omejitev je, da so bili odgovori podjetnikov na naša vprašanja subjektivni 

in zaznamovani z njihovimi osebnimi izkušnjami v določenih situacijah. Ker nismo imeli v 

rokah oprijemljivih dokazov o dogajanju v določenem trenutku, smo se zanašali na 

pripovedovanja intervjuvancev, pri tem pa morda sledili zgodbam, ki niso bile popolnoma 

iskrene. Z drugimi besedami – na vsako izkušnjo z zbiranjem kapitala smo videli samo skozi 

oči podjetnika. Za še učinkovitejšo raziskavo bi bilo treba vse proučevane situacije proučiti še 

skozi vidik investitorjev, s katerimi so se podjetniki pogovarjali v času teh procesov.  

5.4 Možnosti nadaljnjega raziskovanja 

Proučevano področje je izredno široko in zajeli smo le majhen del celotnega področja 

financiranja start-up podjetij. Z razvojem finančne industrije v proučevani regiji se povečuje 

tudi število transakcij na tem področju in posledično se bogatijo izkušnje na strani 

podjetnikov, ter tudi investitorjev na drugi strani. S povečevanjem števila transakcij in 

ustreznim medijskim pokrivanjem tega dogajanja je na voljo vse več pomembnih informacij o 

dogajanju na tem področju in tako vedno boljša osnova za obširnejšo in kvalitetnejšo analizo 

možnosti financiranja start-up podjetij iz proučevane regije. V raziskavi smo pokrili le najbolj 

zgodnje faze razvoja podjetij, saj nismo niti dobili dovolj informacij o podjetjih, ki so iskala 

in zbrala kapital v naslednjih razvojnih fazah. Ravno tako je ostalo nepokrito proučevanje 

podjetij, ki so že zbrala kapital, pa so zatem zašla v težave in so potrebovala kapital za 

prestrukturiranje ali pa denimo podjetij, ki so želela zbrati dodatni kapital z uvrstitvijo 

njihovih delnic na organiziran trg vrednostnih papirjev. To področje je zelo različno od 

proučevanih primerov, ki smo jih analizirali v tem magistrskem delu, omogoča pa kvalitetno 

razširitev naše analize. 
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Preko raziskovanja se nam je pokazala še ena možnost za dodatno raziskovanje, za katero se 

nismo odločili zaradi pomanjkanja strokovnih znanj s tega področja ter zaradi drugačne 

usmeritve raziskave. Start-up podjetja so izredno kompleksne tvorbe posameznikov z zelo 

različnimi osebnostnimi profili. V fazah razvoja teh podjetij prihaja do mnogih konfliktnih 

situacij, v katerih se posamezniki odzovejo skrajno nepredvidljivo. V primeru, da bi se 

raziskovanja lotil raziskovalec, ki bi imel ustrezna strokovna znanja, bi bilo zelo zanimivo 

spoznati, kateri so ključni psihološki dejavniki pri posameznikih, ki odločajo o uspehu ali 

neuspehu start-up podjetij in kako na razvoj posameznih podjetij vpliva spreminjanje 

osebnostnih karakteristik posameznih podjetnikov ter celotnih podjetniških ekip preko 

različnih razvojnih faz podjetij.  
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