
A HAZAI STARTUP ÉS KKV SZEKTOR TŐKEFINANSZÍROZÓ 
PARTNERE 



RÓLUNK 
A Hiventures Közép-Kelet-Európa egyik legnagyobb és 
legaktívabb kockázati tőkealap-kezelője 

 

31 milliárd forint 
 
Tőkefinanszírozási megoldásaink: 
 
• Generációváltás 
• Piaci konszolidáció 
• Külföldi befektetés ösztönzés 

71,5 milliárd forint 
 
Befektetési programjaink: 
 
• Inkubáció 
• Magvető 
• Növekedési  102,5 milliárd forint keretösszegű EU 

és hazai forrás 

Forrás: Dow Jones | Venture Capital Report 
Most Active Investors in European VC-backed Companies (Q2 2019) 



HIVENTURES SZÁMOKBAN 

• Több mint 2000 beérkezett jelentkezés 

• Közel 250 portfólió startup 

• 20 milliárd forintnyi folyósított befektetés 

 

Szeptemberi indulásunk óta: 

• Közel 30 jelentkezés, jellemzően generációváltás témában 

• Több folyamatban lévő tárgyalás 

2017-ben is aktív cégeink teljesítménye 
2018-ban:  
85% árbevétel növekedés 

Közel 3,6 milliárd HUF árbevétel  Ebből 
1,2 mrd export 

Közel 800 munkavállaló a cégeknél 

Portfóliócégeink eredményei 2018-ban: 



AMIT KÍNÁLUNK 

• Egymásra épülő befektetési programok 

• Erős hazai és regionális partnerhálózat 

• Piaci alapú társbefektetési lehetőségek 

• Támogatás a szakmai partnerek, ügyfelek megtalálásában 





INKUBÁCIÓ 

15M HUF befektetés 
• Tőke és tagikölcsön 
• Egy részletben 

MENTOR - INKUBÁTOR 
Igény és megállapodás alapján 
kötelező együttműködés szakmai 
támogatás és kapcsolati háló építése 
céljából. 

CÉLOK ÉS MÉRFÖLDKÖVEK 
Közösen meghatározott fejlődési 
szakaszok, alátámasztott kiadásokkal és 
jövőre vonatkozó tervekkel. 

INKUBÁCIÓ+ TAGI KÖLCSÖN 
Áthidaló finanszírozás a magvető 
befektetés előtt álló csapatoknak, 
maximum 50 millió forintig. A tagi kölcsön 
később tulajdonrészre konvertálódik. 

Célvállalkozások 
• Innovatív üzleti modell/termék 
• Skálázhatóság 
• Szakmailag és üzletileg kompetens csapat 
• Már egészen az ötlet fázistól 



MAGVETŐ 

65-250 Millió Ft befektetés 
• Kész termék/szolgáltatás 
• Piac által validált 

TÁRSBEFEKTETŐK 
Ebben a fázisban lévő startupok 
esetében fontos, hogy felkeltsék 
további befektetők figyelmét. A 
Hiventures a cégben mindig 
kisebbségi tulajdonos lesz csupán. 

KULCSEMBEREK 
Teljes elköteleződés, maximális 
rendelkezésre állás.  
Kulcskompetenciák a csapaton belül 
megvannak. 

SZAKASZOLT BEFEKTETÉS 
A cégek a befektetés összegét 2 
részletben kapják, amennyiben teljesítik a 
közösen meghatározott mérföldköveket.  

NÖVEKEDÉSI 

250 - 1000 Millió Ft befektetés 
• Minimum 10 millió árbevétel 
• Külföldi terjeszkedés 



DIVAT & KREATÍV IPAR 

CÉGEK A PORTFÓLIÓBAN 
Összesen 12 szerződött cég 
• Inkubáción 8 cég  (pl: Daige, Stage 

Hive, Oroblade, Wyhoys) 
• Magvetőn 4 cég (pl: StyleHub, 

Szabadszínész, Art Conscious) 

FOLYÓSÍTÁS 
481 millió forint befektetés 
• 310 millió magvető fázisban 
• 171 millió inkubációs fázisban 

STARTUP CAMPUS HFDA 
POWERED BY HIVENTURES 
Egyetemi fókuszú akcelerátor program, 
amely végén a legjobb csapatok 15 millió 
forintos inkubációs befektetést kaphatnak 





MISSZIÓNK: a hazai startup és kkv szektor első számú tőkefinanszírozó stratégiai partnere legyünk egyedi befektetési megoldásainkkal 

 

 

CÉL: Családon belüli utódlással nem 
megoldható családi vállalkozások rendezett 
értékesítésének segítése 

CÉL: hazai KKV-k cégfelvásárlási aktivitásának 
erősítése iparági felvásárlásokon keresztül 

CÉL: hazai KKV-k régiós és nemzetközi 
jelenlétének erősítése külföldi vállalatok 
felvásárlásán keresztül 

GENERÁCIÓVÁLTÁS PIACI KONSZOLIDÁCIÓ KÜLFÖLDI BEFEKTETÉS ÖSZTÖNZÉS 

TŐKEFINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁSOK 



TŐKEFINANSZÍROZÁSI MEGOLDÁSOK 

FINANSZÍROZÁSI KONSTRUKCIÓ 

• Befektetés mérete: 50 millió – 3,1 milliárd forint 

• 10%-os éves hozamelvárás 

• Preferáltan 30% önerő, de ügyletenként eltérő 

• Kisebbségi tulajdonrészért cserébe 

 

 

CÉLZOTT VÁLLALKOZÁSOK 

• Magyar székhelyű hagyományos KKV-k 

• Árbevétel: maximum 15,5 milliárd forint 

• Mérlegfőösszeg: maximum 13,5 milliárd forint 

• Foglalkoztatotti létszám: maximum 250 fő 



www.kkvpro.hiventures.hu 


