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CARLSON ASI 
EVIG ALFA Kim jesteśmy?

Fundusz Carlson ASI EVIG Alfa Venture Capital został utworzony 
we współpracy z Carlson Ventures International LTD w celu 
inwestowania w projekty technologiczne na wczesnym etapie 
rozwoju, ukierunkowane B+R  z potencjałem komercjalizacji. 

Nasza misja

Dostrzegać i partnersko realizować unikalne projekty na 
wczesnym etapie rozwoju posiadające aspekt B+R. 

Współpraca z NCBiR

Carlson ASI EVIG Alfa pozyskał środki publiczne z programu 
Bridge Alfa poprzez partnerstwo z NCBiR (Narodowe Centrum 
Badań i Nauki). Fundusz jest nadzorowany przez Komisję 
Nadzoru Finansowego (KNF).

Budżet Inwestycyjny: PLN 41 MLN PLN (EUR 9m)

41 projektów za 1 MLN PLN (EUR 220 000) każdy
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25%

$1,463 mld

42%

$465 mld

17%

$219 mld

5.2%

$671 mld

Globalne uwarunkowania wzrostu

4 Rewolucja 
Przemysłowa - IoT

Rozwój usług typu 
SaaS

Rewolucja technologii 
medycznych - MedTech

CAGR CAGRCAGR CAGR

Prognozowana 
wartość w 2027r. 
Fortune Business 
Insights

Prognozowana 
wartość w 2027r. 
Global Industry 
Analysts

Prognozowana 
wartość w 2027r. 
Grandviewsearch

Prognozowana 
wartość w 2027r. 
Precedence Research

Rozwój Sztucznej 
Inteligencji (AI/ML)
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Strategia inwestycyjna 

Wielkość inwestycji

Horyzont inwestycyjny

Jak działamy?

Sektory 

Koncentracja na przedsięwzięciach wywodzących się z polskiego środowiska 
akademickiego i mających potencjał do globalnej komercjalizacji. Projekty 
B+R w fazie PoC i PoP (Technology Readiness Level, TRL, nie wyższy niż 5)

1 mln PLN na projekt (ok. 220 000 EUR)

4-5 lat od momentu inwestycji

Wspieramy utalentowanych, ambitnych założycieli na najbardziej 
obiecujących rynkach. Jesteśmy zaangażowanymi partnerami, którzy są 
zawsze dostępni dla zespołów zarządzających.

ICT, ML/AI, IoT, Fintech, Medtech, Cleantech
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Kluczowe cechy 
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• 80% funduszy Carlson EVIG Alfa musi być wydane na badania i rozwój.

• Projekt jest innowacyjny i zgodny z obszarem zainteresowania.

• Gotowość technologiczna projektu nie przekracza TRL5.

• Zawiera „polski pierwiastek" (B+R prowadzone w Polsce, firma 
zarejestrowana w Polsce).
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Polityka Inwestycyjna 

Cele

• Naszym celem jest wsparcie finansowe i biznesowe projektów 
badawczo-rozwojowych z potencjałem do komercjalizacji.  

• Pomagamy w pozyskaniu kolejnych rund finansowania oraz 
wspieramy projekty narzędziami zarządzania i controllingu.

Wymogi formalne dla projektów

Branże

Branże



CARLSON INVESTMENTS PAGE

KIS 2 – Choroby cywilizacyjne

KIS 7 – CleanTech

KIS 14 – Sensory i inteligentne 
sieci sensorowe

KIS 15 – Inteligentne Sieci (ICT) 
i technologie geoinformacyjne

KIS 17 – Automatyka i robotyka 
procesów technologicznych. 

Telemedycyna, diagnostyka obrazowa (i inna), markery/testy, 
badania kliniczne, ocena ryzyka, postępu choroby, leczenie , 
skoordynowana rehabilitacja i prewencja chorób cywilizacyjnych.

Wytwarzanie energii, smart grids. Inteligentne sieci 
elektroenergetyczne, magazynowanie energii, OZE, energetyka 
prosumencka, energia z odpadów, 

Sensory fizyczne, chemiczne, biosensory, sieci sensorowe, 
zagadnienia horyzontalne w technologiach sensorowych

ICT, IoT, inteligentne sieci w infrastrukturach, interfejs człowiek-
maszyna, maszyna-maszyna, zarządzanie informacją, 
geoinformatyka, innowacyjne zastosowania geoinformacji.

Projektowanie i optymalizacja procesów, automatyka i robotyzacja 
procesów, systemy sterowania, maszyny i urządzenia 
automatyzujące i robotyzujące procesy,
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Nasze Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS)

KIS 1 – Zdrowe społeczeństwo 
MedTech, telemedycyna, ATMP, technologie materiałowe, 
sztuczne narządy, biologia syntetyczna, technologie medycyny 
regeneracyjnej, informatyczne narzędzia medyczne

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/krajowe-inteligentne-specjalizacje
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Proces inwestycyjny
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Podczas pracy w European Venture 
Investment Group S.A. zdobył bogate 
doświadczenie w zakresie projektów 
inwestycyjnych na wczesnym etapie 
rozwoju. 

Pozyskał drugie rundy finansowania dla 
projektów takich jak Uni-heat, Smart 
Technology Group, Shiny Group i 
BioVenture Instiute. 

Współpracuje z funduszami VC z rynku 
polskiego i zagranicznego.

Ekspert z 15 letnim doświadczeniem 
specjalizujący się 
w projektach fuzji i przejęć, wycenach 
przedsiębiorstw oraz pozyskiwaniu kapitału. 
Jako członek zarządu Carslon Capital Partners, 
Gaudi Management czy Carlson Ventures
International, prowadził procesy inwestycyjna 
między innymi dla: Prymus S.A, PCC Exol czy 
Novitus S.A.

Zrealizował z sukcesem projekty doradcze, m.in. 
dla: JSW S.A., Comp Service Support S.A., 
Multimedia Polska S.A., WEA S.A., IDM S.A.

Dawid Wesolowski
CEO

Lukasz Marczuk 
Vice-CEO

Wnosimy bogate doświadczenie w transakcjach M&A, 
znajomość rynku VC/PE w regionie CEE, jak również 
wiedzę branżową

8

Zespół
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Aleksander Gruszczyński 
Zarządzający ASI

Od 15 lat związany z bankowością 
inwestycyjną. Były Dyrektor w BRE Corporate
Finance S.A., odpowiedzialny za organizację 
procesu M&A oraz doradztwa finansowego. 
Realizował proces prywatyzacji 
przedsiębiorstw takich jak: PLL LOT S.A., Polfa 
Łyszkowice, Icopal. Obecnie pełni również 
funkcję członka rady nadzorczej spółki 
Polimex – Mostostal.

Artur Piotr Jędrzejewski
Przedstawiciel Carlson Investment

Doświadczona manager na różnych 
szczeblach kadry zarządzającej w ramach 
Grupy Doradczej ECDF. Absolwentka 
Uniwersytetu w Leeds (MA) oraz 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 
(Executive MBA). Posiada doświadczenie w 
sporządzaniu raportów finansowych i 
analiz biznesowych oraz wycen, audytów i 
umów

Zofia Banaszewska
Menedżer Inwestycyjny

Menedżer, licencjonowany Doradca 
Inwestycyjny z ponad 20 letnim 
doświadczeniem w branży nieruchomości, 
turystyki, IT, zarządzania i finansów. Z 
powodzeniem zarządzający firmą z 
osiągnięciami na rynkach IT. Zarządzał dużymi 
zespołami, doradzał i tworzył produkty dla 
wiodących organizatorów turystyki. 

Ekspert R&D z ponad 10-letnim 
doświadczeniem w dziedzinie informatyki i AI. 
Ukończył Politechnikę Poznańską. Pracował 
dla kilku firm zajmujących się badaniami 
stosowanymi, w tym Telcordia Technologies 
(dawniej Bellcore Labs) - koordynując prace 
nad kilkoma projektami 7PR UE, prowadząc 
prace badawcze i pozyskując fundusze na 
badania. 

Marek Tłuczek
Ekspert B+R
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Ekspert w dziedzinie rynku kapitałowego, w 
zakresie rachunkowości, M&A, bankowości 
inwestycyjnej, dotacji unijnych z ponad 10-
letnim doświadczeniem zawodowym. 
Posiada doświadczenie w przygotowywaniu 
m.in. analiz finansowych, wycen 
przedsiębiorstw (DCF), sporządzaniu 
sprawozdań finansowych, doradztwie 
inwestycyjnym oraz zarządzaniu finansami. 

Ireneusz Wieczorek
Analityk Finansowy 

Zdobywał doświadczenie zawodowe w 
Boston Consulting Group (BCG) oraz Grant 
Thornton w dziale Corporate Finance. 

Absolwent UEP na kierunku inwestycji 
kapitałowych i strategii finansowych, 
wielokrotnie nagradzany stypendium 
rektora za wybitne osiągnięcia w nauce.

Emil Arczewski 
Analityk Biznesowy 

Doświadczony menedżer w koordynowaniu 
zespołu i organizacji eventów. Posiada 
umiejętności graficzne - projektowanie 
materiałów promocyjnych i biznesowych.  
Nadzoruje również procedury i inne 
działania wymagane przepisami, usprawnia 
procesy, przygotowuje raporty okresowe. 

Paulina Wojciechowska
PR Manager
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Kontakt
EVIG Alfa sp. z o.o.

Adres 1: 
ul. Emilii Plater 49, 
00-125 Warsaw, Poland

Adres 2: 
Ziębicka 35/224
60-164 Poznań

Niniejsza prezentacja opublikowana przez CISA ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty ani zachęty do zakupu lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych, funduszy lub innych inwestycji ("Produkty Inwestycyjne"). Żaden z zapisów niniejszej prezentacji nie stanowi
porady inwestycyjnej, prawnej, księgowej lub podatkowej, ani oświadczenia, że którykolwiek z Produktów Inwestycyjnych jest odpowiedni lub właściwy dla celów inwestycyjnych, sytuacji finansowej i szczególnych potrzeb Klienta, ani też w inny sposób nie stanowi osobistej rekomendacji dla
Klienta. Niniejsza prezentacja nie ma na celu określenia ani zasugerowania wszystkich rodzajów ryzyka lub istotnych czynników, które mogą być związane z jakimikolwiek Produktami Inwestycyjnymi. W przypadku wątpliwości co do jakichkolwiek informacji dotyczących Produktów
Inwestycyjnych, prosimy o skonsultowanie się z własnymi doradcami finansowymi, prawnymi i/lub podatkowymi. Wszelkie założenia, dane, projekcje, prognozy lub szacunki są stwierdzeniami dotyczącymi przyszłości i opierają się na informacjach dostępnych dla CISA lub informacjach
dostępnych publicznie i odzwierciedlają subiektywne szacunki i założenia dotyczące okoliczności i zdarzeń, które jeszcze nie miały miejsca. W związku z tym nie ma pewności ani gwarancji, że jakiekolwiek przewidywane lub prognozowane wyniki zostaną osiągnięte. Rzeczywiste wyniki mogą
różnić się od tych prognoz i przewidywań. Wyniki osiągnięte w przeszłości niekoniecznie są wyznacznikiem przyszłych wyników, a takie różnice mogą być istotne. Niniejsza prezentacja i jej treść, choć oparta na informacjach uznanych za wiarygodne, jest udostępniana na zasadzie "tak jak
jest". CISA nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności lub kompletności informacji zawartych w niniejszej prezentacji. CISA i jej podmioty stowarzyszone, powiązane lub pokrewne korporacje, dyrektorzy i/lub pracownicy mogą mieć udział w Produktach Inwestycyjnych,
w tym bez ograniczeń, w odniesieniu do Produktów Inwestycyjnych, w marketingu, obrocie, posiadaniu, działaniu jako animatorzy rynku, świadczeniu usług finansowych lub doradczych, działaniu jako zarządzający lub współzarządzający ofertą prywatną. Niniejsza prezentacja może być
rozpowszechniana wyłącznie w krajach, w których jej rozpowszechnianie jest prawnie dozwolone. Niniejsza informacja nie jest skierowana do żadnej osoby w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której ze względu na obywatelstwo, miejsce zamieszkania lub wartość netto tej osoby jej
rozpowszechnianie będzie w inny sposób zabronione.
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https://evigalfa.pl/

kontakt@evigalfa.com
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