
 

 

 ست؟یچ یشرکت ریخطرپذ یگذار هیسرما

شود که به صورت شرکتی در استارتاپ سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی به روشی از سرمایه گذاری مستقیم گفته می
های  خواهند سرمایه گذاریشود که میهای بزرگی انجام میگیرد. این کار معموال توسط شرکتها انجام می

را از طریق سرمایه گذاری توافقی دو طرفه و ها این کار کوچکی در استارتاپ های نوآور انجام دهند. این شرکت
دهند. شرکت سرمایه گذار ممکن است استارتاپ را از طریق مدیریت بازاریابی، گرفتن سهام از استارتاپ ها انجام می
 .دهی استراتژیک و دادن اعتبار حمایت و پشتیبانی کندپیدا کردن متخصصین بازاریابی، جهت

  وجود آمد؟سرمایه گذاری شرکتی چطور به 

های سرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی با ظهور تعداد زیادی از به عنوان یکی از زیرمجموعه
استارتاپ های حوزه تکنولوژی به وجود آمد. هدف اصلی این نوع سرمایه گذاری به دست آوردن مزیت رقابتی و یا 

 .آینده به عنوان رقیب شناخته شوند های نوآور است که ممکن است دردسترسی به شرکت

کند و در مقایسه با سرمایه گذاری سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی از عضو سوم برای سرمایه گذاری استفاده نمی
 .خواهدگیرد، این روش مالکیت را نمیخالص که مالکیت استارتاپ را می

 :وع سرمایه گذاری هستندهای استفاده کننده از این ننمونه های زیر از بزرگترین شرکت

 سرمایه گذاری گوگل 
 سرمایه گذاری کوآلکوم 
 ِسیلسفورس 
 سرمایه گذاری اینتل 

های بیوتکنولوژی و مخابراتی هم هستند که در این عرصه حضور های بزرگ دیگری مثل شرکتهمچنین شرکت
شرکتی  574و توانسته است  گذاری خطرپذیر شرکتی به سرعت در حال رشد استفعال دارند. در حال حاضر سرمایه

 .شرکت نوپا را تحت پوشش خود قرار دهد 0011اند را حمایت کند و که از قبل وجود داشته

  اهداف سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی چیست؟

کند هم به اهداف استراتژیک دست پیدا برخالف سرمایه گذاری خطرپذیر، سرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی تالش می
های سرمایه گذاری خطرپذیر که اهداف استراتژیک دارند در وهله اول تالش اهداف اقتصادی. شرکت کند و هم به

و کنند با استفاده از توافق دکنند به طور مستقیم و غیرمستقیم فروش خود را باال ببرند. همچنین تالش میمی
جدید و به دست آوردن منابع تازه سود خود را جانبه با استارتاپ های نوپا، ورود به بازارهای جدید، پیدا کردن اهداف 

کنند با ورود به استارتاپ های نوپا قدرت نفوذ خود را های سرمایه گذاری اقتصادی نیز تالش میباال ببرند. شرکت
 .افزایش دهند



 

 

های متقاضی و یا پیشنهادات عمومی به های مختلفی مثل فروش سهام شرکت به گروههر دو نوع هدف با روش
تر سرمایه انتخاب آید. در نهایت هر دو هدف استراتژیک و اقتصادی به منظور بازگشت هرچه سریعت میدس
 .شودمی

  شود؟ای از استارتاپ وارد میسرمایه گذاری خطرپذیر شرکتی در چه مرحله

 :شودها اشاره میها ممکن است در چند مرحله ورود پیدا کنند که در زیر به آناین شرکت

 گذاری در مرحله اولیه سرمایه .0

ها های نوپا که در مراحل اولیه کار خود هستند و برای شروع به فعالیت نیاز به سرمایه بزرگی دارند. این شرکتشرکت
 .هنوز به مرحله فروش نرسیده و در مرحله بازاریابی هستند

 سرمایه گذاری در مرحله پرورش ایده .2

های جاری دارند تا بتوانند سرمایه گذار اصلی را پیدا برای پوشش هزینه در این مرحله استارتاپ ها نیاز به سرمایه
شود معموال کم است و ممکن است به مرور جای خود را به سهام بدهد. این مرحله از هر کنند. پولی که وارد می
ارتاپ به تا است کنندترین مراحل است. به همین دلیل است که بیشتر سرمایه گذاران صبر میاستارتاپ جزو پر ریسک

 .مرحله ثبات نسبی برسد و بعد سرمایه گذاری کنند

 سرمایه گذاری در مرحله گسترش .3

ای که استارتاپ به تولید محصول جدید رسیده است. همچنین این سرمایه گذاری در بخش سرمایه گذاری در مرحله
 .شودفیزیکی و محیطی استارت، بازاریابی و بهبود محصول نیز انجام می

 حله عرضه اولیه سهاممر .5

های سرمایه گذار است. چرا که سهام اولیه استارتاپ در درسترس عموم قرار این مرحله بهترین مرحله برای شرکت
تواند با عرضه سرمایه خود سود خوبی به دست آورد. این سودها دوباره به صورت گرفته است و سرمایه گذار می

 .ر آینده از آن وجود داردشود که انتظار سود دسرمایه وارد چرخه فعالیت استارتاپی می

 مرحله ادغام .4

شود. به این صورت که یک شرکت بیرونی، شرکت این مرحله شامل استفاده اقتصادی از یک استارتاپ می
کند و از یک برند برای هر دو ای که نزدیک به پروسه خود است را خریداری و با شرکت خود ادغام میاستارتاپی

افتد، شرکت سرمایه گذار شانس این را دارد که سهام خود را به پول تبدیل اتفاق می کند. زمانی که ایناستفاده می
کند. شرکت خریدار همچنین با در اختیار گذاشتن منابع، تکنولوژی و فرآیندهای خود با شرکت استارتاپی، به شرکت 

جویی شود. چرا که در صرفه تواند به عنوان یک مزیت در نظر گرفتهرساند. این فرآیند میگذار سود میسرمایه
 .گذاردهزینه، حرکت رو به جلو و بهبود موقعیت بازار تاثیر زیادی می



 

 

  دهند؟ای به استارتاپ میهای سرمایه گذاری خطرپذیر چه ارزش افزودهشرکت

ای بهره ببرد. همچنین تواند از متخصصین حرفهشرکت استارتاپی که تحت حمایت شرکت سرمایه گذار است می
ای از ارتباطات قوی و اکوسیستمی از داشتن ثبات اقتصادی، استفاده از نام برند شرکت سرمایه گذار، شبکه

تواند در آینده تبدیل به یک همکاری دو محصوالت پیشرفته از دیگر مزایای تحت حمایت بودن است. این ارتباط می
 .آفرین باشدایه گذاری ارزشجانبه شود؛ به طوری که شرکت استارتاپی بتواند برای شرکت سرم

کنند، این نوع سرمایه گذاری به عنوان راهی برای سرمایه هایی که در حوزه سرمایه گذاری فعالیت میبرای شرکت
های نوآور است. با اهداف استراتژیک و اقتصادی که وجود دارد این گذاری های کوچک در زمینه شرکت

های رقیب، جایگاه خوبی به عنوان رهبران بازار پیدا کنند. بهترین مثال رکتتوانند با وجود شگذاران حتی میسرمایه
 .ها استبرای این نوع سرمایه گذاری اسنپ چت و اینستاگرام است که امروزه فیسبوک مالک آن

 


