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(Streszczenie)

Artykuł poświęcony jest wpływowi charakterystyki przedsiębiorców na decyzje funduszy podwyż-
szonego ryzyka w zakresie kształtowania ładu korporacyjnego w przedsiębiorstwach, w których 
dokonują one inwestycji. W części teoretycznej nakreślono znaczenie pojęcia kapitału finansowego 
i kapitału przedsiębiorczego, specyfikę inwestycji venture capital, wpływ założycieli na rozwój 
firm, główne elementy ładu korporacyjnego tworzonego przez fundusze w spółkach portfelowych, 
w tym szczególnie zapisy kontraktów uzgadnianych z przedsiębiorcami. Znaczną uwagę poświęcono 
konsekwencjom bycia przez założyciela właścicielem przedsiębiorstwa, w tym również wynikające 
stąd ograniczenia dla stosowania w danym kontekście teorii agencji. W części empirycznej przed-
stawiono wybrane wyniki badania przeprowadzonego w dwudziestu pięciu polskich funduszach 
podwyższonego ryzyka w 2015 r. Dowodzą one, że przedsiębiorca o wyjątkowo dobrej charakte-
rystyce może skłonić fundusze do obniżenia restrykcyjności niektórych klauzul kontraktu. Jednak 
nie dotyczy to raczej tych zapisów, które gwarantują im bezpieczeństwo inwestycji, zapobiegając 
nieprzewidywalnym zachowaniom przedsiębiorcy. Zaprezentowano też dowód na to, że mimo iż 
ta charakterystyka jest ważna, to jednak ma mniejszy wpływ na ład korporacyjny niż stała polityka 
funduszy i czynniki związane z rynkową naturą okazji. 
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1. Wstęp

Celem artykułu jest analiza wpływu charakterystyki przedsiębiorców na politykę 
funduszy venture capital w zakresie tworzenia ładu korporacyjnego w spółkach 
portfelowych. Analiza prowadzona jest w oparciu o wyniki badania przeprowa-
dzonego w polskich funduszach venture capital. W części teoretycznej nakre-
ślono znaczenie najważniejszych pojęć i zjawisk związanych z relacją między 
przedsiębiorcami a inwestorami rynku prywatnego, w tym szczególnie sposoby 
łagodzenia skutków braku wspólnoty interesów. W części empirycznej pokazano, 
które z warunków kontraktu mogą być złagodzone przez fundusze, jeśli mają one 
do czynienia z przedsiębiorcą o wysokich kwalifikacjach oraz jak ważny jest ten 
czynnik w porównaniu z innymi, istotnymi dla inwestorów. 

2. Kapitał finansowy i kapitał przedsiębiorczy

Spośród wielu znanych dziś czynników produkcji, których lista ciągle wydłuża 
się, dwa ważne w procesie rozwoju gospodarczego to kapitał finansowy i kapitał 
przedsiębiorczy. O ile istota tego pierwszego jest powszechnie znana, to zasadność 
definiowania drugiego wymaga szerszego wprowadzania. J. Barney, dokonując 
klasyfikacji zasobów używanych przez organizacje, dzielił je na trzy rodzaje 
kapitałów: fizyczne, ludzkie, organizacyjne. Dzisiaj jednak w zależności od per-
spektywy badawczej wyróżnia się różne rodzaje kapitału. Często są one raczej 
złożeniem pozostałych jego form albo takim przedstawieniem, aby pasowały 
do określonego kontekstu badania. Tytułem przykładu, S. Danes, K. Stafford, 
G. Hayness i S. Amarapurkar definiują kapitał rodzinny (ang. family capital) jako 
szczególne połączenie kapitału ludzkiego, społecznego i finansowego w rodzin-
nych firmach2. Najprostsza klasyfikacja kapitału może go dzielić na: fizyczny, 
finansowy, ludzki, społeczny, organizacyjny. W tym opracowaniu proponuje się 
przyjęcie jeszcze jednej formy: „kapitału przedsiębiorczego”, który zapewne nie 
jest tak wyraźny i odrębny, jak wymienione wcześniej, ale użyteczny heurystycz-
nie. Jego istota wynika właśnie ze złożenia innych form kapitału w wyjątkowym 
kontekście tworzenia i rozwijania firm.

Najbardziej płynną i uniwersalną formą kapitału (jako czynnika umożliwia-
jącego produkcję) jest kapitał finansowy. Abstrahując od jego formy pieniężnej 
i stawiając w kontekście procesu przedsiębiorczego, można go rozumieć jako 

2 S. Danes, K. Stafford, G. Hayness, S. Amarapurkar, Family Capital of Family Firms, Family 
Business Review 2009/22/3, s. 199–215
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prawo do używania innych zasobów. Pojęcie „kapitału przedsiębiorczego” po-
jawiło się w literaturze przedsiębiorczości i finansów dopiero niedawno. Uwy-
puklono w nim fakt, że działalność przedsiębiorców tworzy wartość, a ich liczba 
w gospodarkach jest ograniczona. J. Gimeno, T. Folta, A. Cooper i C. Woo użyli 
pojęcia przedsiębiorczy kapitał ludzki (ang. entrepreneurial human capital). 
Łączyli w nim ogólny kapitał ludzki przedsiębiorcy (wykształcenie, ogólne do-
świadczenie menedżerskie) i specyficzny kapitał ludzki (związany z konkretną 
firmą, np. doświadczenie w relacjach z dostawcami lub odbiorcami). Dowiedli też 
jego wartości, pokazując, że składniki tego kapitału wpływają na wyniki i szanse 
przetrwania przedsiębiorstw3. T. Erikson zaproponował dla niego inną, prostszą 
nazwę: „kapitał przedsiębiorczy”, definiując go jako heterogeniczny zasób, 
składający się ze zbioru komplementarnych zdolności (ang. capacities) ludzkich 
przedsiębiorcy. W obu tych podejściach kapitał przedsiębiorczy ujmowany jest 
jako kompozycja kapitału ludzkiego i w nieco mniejszym stopniu – kapitału 
społecznego. To zaś, co stanowi o jego odrębności, to możliwość zastosowania 
w konkretnej sytuacji – zakładania i rozwoju nowych firm. 

Tak jak „nośnikiem” kapitału finansowego jest głównie pieniądz, tak jego od-
powiednikiem dla kapitału przedsiębiorczego są przede wszystkim sami przedsię-
biorcy4. W części, w jakiej kapitał przedsiębiorczy utożsamiamy z przedsiębiorca-
mi, stanowi on sumę tych wszystkich charakterystyk osób, które przyczyniają się 
do przekształcania w firmach czynników produkcji w nowe wartości, cenniejsze 
niż koszt użytych w tym celu zasobów. Pamiętając o częściowym pokrywaniu 
się definicji rodzajów kapitału na siebie, trzeba wyraźnie podkreślić istnienie 
silnych związków kapitału przedsiębiorczego z kapitałem ludzkim, społecznym 
i organizacyjnym. Dopiero jednak łączenie razem kapitału przedsiębiorczego 
i finansowego pozwala na tworzenie wyposażonych w zasoby przedsiębiorstw. 
Zasady współpracy kapitalistów (reprezentowanych również przez pośredników 
na rynku kapitałowym) i przedsiębiorców są zaś wyznaczane głównie przez ład 
korporacyjny w tworzonych spółkach. 

Niektóre konceptualizacje przedsiębiorcy definiują go jako osobę, która 
wykorzystuje okazje rynkowe, używając w tym celu zasoby pozyskiwane na 
ogół z zewnątrz5. Pozyskany kapitał finansowy daje najwygodniejszy dostęp 

3 J. Gimeno, T. Folta, A. Cooper, C. Woo, Survival of the Fittest? Entrepreneurial Human Capital 
and the Persistence of Underperforming Firms, Administrative Science Quarterly 1997/42/4, 
s. 750–783.

4 T. Erikson, Entrepreneurial capital: the emerging venture’s most important asset and competi-
tive advantage, Journal of Business Venturing 2002/17/3, s. 275–290.

5 Ibidem.
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do czynników produkcji6. Używanie osobistych aktywów przedsiębiorcy i ko-
rzystanie z wolno akumulującego się zysku firmy na ogół nie wystarcza do 
realizacji ambitnych planów rozwojowych. Konieczne jest więc pozyskanie 
kapitału finansowego z zewnątrz. Modele rozwoju organizacji pokazują rosnące 
zapotrzebowanie na ten rodzaj kapitału w miarę osiągania przez przedsiębiorstwo 
kolejnych etapów rozwoju7. 

3. Teoria agencji i teoria dobrego gospodarza jako perspektywy 
tłumaczące relacje między przedsiębiorcą a inwestorem VC  

w spółkach portfelowych

Choć historycznie ważnym źródłem kapitału używanego do rozwoju przedsię-
biorstw były banki, to jednak korzystanie z ich finansowania jest na ogół trudne 
w przypadku podmiotów zbyt ryzykownych, a takim są często przedsiębiorcze, 
młode firmy8. Znacznie lepiej nadaje się do tego celu kapitał właścicielski 
(ang. equity), którego dawcami mogą być również podmioty zewnętrzne, w tym 
zarówno osoby fizyczne, jak i instytucje9. Tego typu zasoby finansowe są dostępne 
na publicznym i prywatnym rynku kapitałowym, ale dla celów tego opracowa-
nia szczególnie interesujący jest ten drugi. Dwoma najważniejszymi typami 
uczestników tego rynku są inwestorzy indywidualni (anioły biznesu) i fundusze 
inwestycyjne podwyższonego ryzyka, na których jest skupiona uwaga w tym 
tekście. W Polsce nie istnieje kompletna lista wszystkich funduszy podwyż-
szonego ryzyka. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych na swojej 
stronie internetowej wymienia 49 zarejestrowanych funduszy, choć na rynku 
działa ich więcej. Korzystając z informacji dostępnych w Internecie i prasie, 
Autorowi udało się zliczyć ich 73. Stanowią one jednak bardzo heterogeniczną 
grupę. Fundusze inwestują w spółki znajdujące się na różnych etapach rozwoju 
od przed-zasiewowego (ang. pre-seed), zasiewowego (ang. seed), przez rozwój 
i ekspansję (venture capital – VC) do dojrzałości (private equity – PE). Dalej 
w tekście dla zachowania zwięzłości wszystkie one będą określane jako VC, 

6 J. Barney, Firm resources and sustained competitive advantage, Journal of Management 
1991/17/1, s. 99–120.

7 A. Berger, G. Udell, The economics of small business finance: the roles of private equity and 
debt markets in financial growth cycle, Journal of Banking and Finance 1998/22/6–8, s. 613– 673.

8 Ibidem.
9 H. Sapienza, When Do Venture Capitalists Add Value, Journal of Business Venturing 1992/7/1, 

s. 9–27.
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co jest uproszczeniem, ale taka konwencja jest na ogół przyjmowana w wielu 
opracowaniach na ten temat.

Fundusze VC są pośrednikami finansowymi. Jednak inaczej niż banki stają się 
współwłaścicielami firm, inwestując w ich kapitał właścicielski. Idea VC została 
rozwinięta w USA od połowy XX w. W Europie szczególnie silny wzrost tego 
rynku przypada na lata dziewięćdziesiąte, również w Polsce. Metody zarządza-
nia inwestycjami, w tym stosowane przez nie kryteria decyzyjne, sposób oceny 
okazji inwestycyjnych i ochrony swojej pozycji w spółkach portfelowych (w tym 
ład korporacyjny) zostały pierwotnie rozwinięte w USA, a następnie zmodyfi-
kowane na potrzeby innych krajów10. Interesy VC są zabezpieczane poprzez 
wybór takich propozycji inwestycyjnych, które z jednej strony dają znaczną 
szansę na duży zwrot z kapitału, ale z drugiej minimalizują ponoszone ryzyko. 
Ważnym elementem optymalizowania relacji między stopą zwrotu a ryzykiem 
jest stosowanie takich kryteriów inwestycyjnych, które najmocniej korelują 
z pozytywnymi wynikami inwestycji. Wskazano na istnienie kilku grup takich 
zmiennych: dotyczących produktu, rynku, charakterystyk przedsiębiorców, cech 
samej firmy i kilku jeszcze, mniej ważnych. W literaturze od długiego czasu 
toczy się dyskusja na temat prymatu którejś z dwóch głównych grup kryte-
riów inwestycyjnych: cech okazji (w sensie konkretnego biznesu istniejącego 
w określonych okolicznościach) albo charakterystyki przedsiębiorcy. Do tego 
dylematu odnoszono się w sposób metaforyczny jako wyboru między jeźdźcem 
(przedsiębiorca) albo koniem (okazja)11. 

Główną perspektywą teoretyczną, wykorzystywaną do wyjaśniania istoty re-
lacji między inwestorem z rynku prywatnego a przedsiębiorcą i menedżerami jest 
teoria agencji. Dokonanie inwestycji przez VC oznacza, że staje się on pryncypałem 
w stosunku do osób dotychczas zarządzających spółką (agentów)12. O ile jednak 
teoria agencji dosyć wyczerpująco wyjaśnia relację między funduszem a me-
nedżerami spółki, to kontrowersje budzi już jej zastosowanie do relacji między 
inwestorem a przedsiębiorcą. Ten ostatni, prawie zawsze będący równocześnie 
założycielem przedsiębiorstwa, jest też jego właścicielem albo współwłaści-

10 P. Gompers Paul, J. Lerner, The Venture Capital Revolution, Journal of Economic Perspec-
tives 2001/15/2, s. 145–168.

11 S. Kaplan, B. Sensoy, P. Stromberg, Should Investors Bet on the Jockey or the Horse? Evidence 
from the Evolution of Firms from Elary Business Plans to Public Companies, The Journal of 
Finance 2009/64/1, s. 75–115.

12 J. Arthurs, L. Busenitz, The boundaries and limitations of agency theory and stewardship 
theory in the venture capitalist  entrepreneur relationship, Entrepreneurship Theory and Practice 
2003/28/2, s. 145–162.
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cielem. Stąd jako alternatywny sposób wyjaśniania tej relacji zaproponowano 
między innymi teorię dobrego gospodarza13. Teoria agencji jest zbudowana na 
założeniu istnienia asymetrii informacji między pryncypałem i agentem oraz tym, 
że część interesów agenta jest rozbieżna z interesami pryncypała. Agent może 
próbować przedkładać realizację swoich osobistych celów kosztem pryncypała. 
Teoria dobrego gospodarza zakłada istnienie pozytywnych motywów osoby dzia-
łającej w imieniu zleceniodawcy. Dobrze w tę rolę wpisuje się przedsiębiorca. 
Gra on wyjątkową rolę w tworzonej firmie, poświęcając dla jej rozwoju dużo 
osobistych zasobów. Zasoby te nie mają charakteru wyłącznie materialnego, ale 
są też wartościami osobistymi, takimi jak zaangażowanie, a nawet uczucia. Ich 
angażowanie powoduje, że jego interesy są znacznie bardziej zbieżne z intere-
sami spółki i pryncypała. Stawia to jednak pod znakiem zapytania zasadność 
stosowania przez pryncypała wobec dobrego gospodarza mechanizmów ładu 
korporacyjnego, które z istoty mają niwelować koszty agencji. Co więcej, 
stosowanie takich narzędzi nie tylko tworzy redundancję, ale może być nawet 
przeciwskuteczne. Ponadto, niektóre mechanizmy ładu korporacyjnego stosowa-
ne celem motywowania menedżerów czynią z nich quasi-przedsiębiorców albo 
przynajmniej współwłaścicieli. Taki jest bowiem powód wyposażania ich w akcje 
albo stosowania wynagrodzenia warunkowego opartego na opcjach na akcje14. 

W latach dziewięćdziesiątych w literaturze z pogranicza psychologii i eko-
nomii upowszechniło się pojęcie własności psychologicznej15. W przypadku 
przedsiębiorcy (założyciela) firmy odczuwana przez niego subiektywnie wartość 
przedsiębiorstwa może być wyższa niż to, co wynikałoby z jej oszacowania stan-
dardowymi ekonomicznymi metodami wyceny. W stworzenie firmy zaangażował 
on swoje osobiste zasoby, a ona pozwala na realizację jego wielu potrzeb, nie tylko 
finansowych, ale też szacunku, przynależności lub samorealizacji. Z perspektywy 
założyciela jego firma może być warta więcej niż to, co widzi w niej inwestor, 
a on sam może być nie tylko agentem, ale też dobrym gospodarzem16. Dosyć 
dobrze udokumentowano, że ważnym czynnikiem, wpływającym na rozwój firmy 

13 J. Davis, F. Schoorman, L. Donaldson, Toward a stewardship theory of management, Academy 
of Management Review 1997/22/1, s. 20–47. 

14 T. Berry, L. Fields, M. Wilkins, The interaction among multiple governance mechanisms in 
young newly public firms, Journal of Corporate Finance 2006/12/3, s. 449–466.

15 J. Pierce, T. Kostova, K. Dirks, Toward a theory of psychological ownership in organizations, 
Academy of Management Review 2001/26, s. 298–310.

16 J. Arthurs, L. Busenitz, D. Townsend, K. Liu, Founders, Governance, and Firm Valuation: 
Does the Market Perceive Psychological Ownership?, Frontiers of Entrepreneurship Research 
2007/27/12, s. 1–13.
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jest charakterystyka tworzącego ją przedsiębiorcy. Dostrzegają to decydenci VC, 
którzy, jak dowodzi tego literatura, osobę założyciela uważają za kluczowe kryte-
rium decyzyjne. W skład takiej charakterystyki wchodzi wiele cech, umiejętności, 
osiągnięć. Najważniejsze z nich, często powtarzające się w badaniach, to: pasja 
(entuzjazm, energia), doświadczenie (w tworzeniu i prowadzeniu nowych firm, 
branżowe, menedżerskie), uczciwość, poziom i rodzaj wykształcenia, umiejęt-
ność oceny i radzenia sobie z ryzykiem, osobowość (także wynikająca z niej 
możliwość lubienia takiej osoby). Wiele badań potwierdza, że przedsiębiorcy 
oceniani wysoko pod względem takich charakterystyk mają większe szanse na 
pozyskanie kapitału i na osiągnięcie sukcesu w przedsiębiorczości17.

4. Kształtowanie ładu korporacyjnego w spółkach portfelowych  
funduszy venture capital

Obecność założyciela w firmie stanowi dla niej cenne aktywo, którego nie 
uwzględnia się w oficjalnym bilansie. Ten „kapitał przedsiębiorczy” wiązać można 
m.in. z posiadaniem przez przedsiębiorcę kapitału ludzkiego i społecznego. Im 
wcześniejszy jest etap cyklu życia firmy, tym większe jest znaczenie tego zasobu 
dla jej rozwoju. Poświęcenie, energia, brak ograniczeń czasowych powodują, że 
tę nieuwzględnianą w oficjalnym sprawozdaniu część majątku firmy nazwano 
w literaturze przedsiębiorczości również jako sweat equity, co można tłumaczyć 
na język polski jako „kapitał potu”18. Istnienie „kapitału przedsiębiorczego” 
powinno być więc brane pod uwagę w wycenie przedsiębiorstw, szczególnie 
młodych, nierozwiniętych. Z biegiem czasu znaczenie tej formy kapitału dla 
wartości pojedynczej firmy powinno jednak maleć, jak wskazuje m.in. teoria 
krytycznych zasobów19. Kapitał zamienia się w aktywo ucieleśnione w strukturze 
i kulturze organizacji, a rola samego przedsiębiorcy może spadać i w pewnym 
momencie jego dalsza obecność w firmie bywa już barierą dalszego rozwoju. 

Objęcie części własności przez zewnętrznych inwestorów powoduje powsta-
nie albo nasilenie problemów agencji w relacji między nimi a przedsiębiorcami 
i menedżerami spółki. W celu zapobieżenia nieuprawnionemu zawłaszczeniu 
części wartości przedsiębiorstwa przez przedsiębiorcę, fundusz musi wdrażać 

17 I. MacMillan, R. Siegel, S. Narasimha, Criteria used by venture capitalists to evaluate new 
venture proposals, Venture Capital 1985/1, s. 119–128.

18 N. Wasserman, Stewards, agents, and the founder discount: executive compensation in new 
ventures, Academy of Management Journal 2006/49/5, s. 960–976.

19 L. Zingales, In search of new foundations, Journal of Finance 2000/55, s. 1623–1653.
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szereg mechanizmów tworzących nowy ład korporacyjny. Pierwsze ramy tego 
porządku są kształtowane przez kontrakt między nimi. Drugim składnikiem 
ochrony interesów funduszu jest wynikająca z kontraktu jego ciągła obecność 
w spółce już po rozpoczęciu inwestycji, dzięki czemu może na bieżąco monito-
rować zachowanie przedsiębiorcy. Trzecim składnikiem są zaś działania tworzące 
wartość spółki (pomoc w rozwoju, tzw. „dodawanie wartości”), które pośrednio 
modyfikują niedoskonałości kontraktu i monitorowania20. 

Kontrakt powinien być w tym kontekście rozumiany szeroko. Składa się na 
niego nie tylko umowa inwestycyjna, ale też często inne dokumenty, takie jak 
umowa i statut spółki oraz dodatkowe zobowiązania czy też ograniczenia, jakie 
dotyczą stron. Relacje między inwestorem a przedsiębiorcą są ukształtowane przez 
szereg klauzul, których zestaw wypracowano w toku rozwoju branży VC głów-
nie w USA i które obecnie tworzą kanon rynku prywatnego. Z uwagi na prawne 
anglosaskie pochodzeniu tych pojęć nazewnictwo często jest nieprzetłumaczalne 
na język polski (np. opcje drag-along, tag-along), a to wymaga czasem rozbudo-
wanego opisu (również w prezentowanym w tej pracy badaniu). Przygotowany 
kontrakt jest częścią szerszej relacji między inwestorem a przedsiębiorcą oraz 
spółką, której współwłaścicielami obaj się stają. Prowadzi to do ukształtowa-
nia ładu korporacyjnego w spółce, czyli ustanowienia zasad podziału władzy, 
odpowiedzialności, kontroli, praw do czerpania korzyści, wzajemnych relacji 
między wspólnikami, monitorowania, motywowania założycieli, menedżerów 
i pracowników firmy. Tak szeroki zakres zadań ładu korporacyjnego wynika 
w znacznej mierze ze znacznego rozdźwięku interesów stron uczestniczących 
w przedsięwzięciu21. 

Kontrakt reguluje następujące grupy zagadnień: podział praw do przepływów 
pieniężnych, podział głosów w najwyższym organie decyzyjnym spółki (w Polsce 
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy i udziałowców), uruchomienie procedur 
w wyjątkowych, choć z góry przewidzianych przypadkach, sposób zakończenia 
inwestycji przez inwestora, podział miejsc w organach (rada dyrektorów, rada 
nadzorcza), techniczne szczegóły finansowania przez inwestora (np. tak zwane 
finansowanie etapami), dodatkowe mechanizmy nadzorczo-kontrolne22. 

20 P. Gompers, J. Lerner, The use of covenants: an empirical analysis of venture capital partner-
ship agreements, Journal of Law and Economics 1996/39, s. 463–498.

21 D. Klonowski, Private equity in Poland after two decades of development: evolution, industry 
drivers, and returns, Venture Capital 2011/13/4, s. 295–311.

22 D. Cumming, Agency costs, institutions, learning, and taxation in venture capital contracting, 
Journal of Business Venturing 2005/20, s. 573–622.
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5. Fundusze VC w Polsce

W Polsce prowadzono dotąd niewiele badań na temat funduszy VC. Ciągle du-
żym wyzwaniem jest skonstruowanie odpowiednich próbek badawczych. W tym 
miejscu przedstawione zostaną wybrane wątki tych nielicznych badań, powiązane 
z tematem tego opracowania. Jedno z pierwszych studiów VC przeprowadzonych 
w Polsce datuje się na rok 1994. R. Bliss wnioskował, że jedną z najważniejszych 
trudności, z jaką borykały się wtedy fundusze, był słaby system instytucjonalny 
i niewydolny system prawny23. Z powodu obaw funduszy o możliwość wyjścia 
z inwestycji, w umowach stosowano powszechnie klauzule o odkupie (ang. buy-
-back). D. Klonowski w cyklu prac na temat VC w Europie Środkowej (także 
w Polsce) wskazał m.in., że z powodu niedoskonałości systemu prawnego fun-
dusze tworzą często umowy w oparciu o jurysdykcje zagraniczne i powszechnie 
stosują akcje zwykłe. Słabość otoczenia instytucjonalnego powoduje, że proces 
decyzyjny funduszy VC w regionie (także w Polsce) jest znacznie wydłużony24. 
W innym badaniu, prowadzonym w całości w Polsce, D. Klonowski pokazał że 
poszczególne rozwiązania służące tworzeniu ładu, a znane z innych rynków, są 
tutaj stosowane selektywnie. Na przykład, wszystkie badane fundusze zawierały 
w umowie prawo pierwokupu, lock-up, „kowenanty”, klauzule zapobiegające 
rozwodnieniu ich udziałów. Jednak już tylko niektóre z nich gwarantowały sobie 
szczególne prawa, związane z uzyskiwaniem informacji na temat działalności 
firmy oraz specjalne zasady kontroli25. 

6. Uzasadnienie celu badania

We wstępie artykułu przedstawiono cel tej pracy, którym jest dokonanie analizy 
wpływu charakterystyki przedsiębiorców na politykę funduszy venture capital 
w zakresie tworzenia ładu korporacyjnego w spółkach portfelowych. W świetle 
przedstawionego wcześniej przeglądu literatury, cel ten jest doprecyzowany niżej. 

Mimo że rozwiązania kontraktowe w praktyce VC mają w znacznej mierze 
charakter standardów, to teoretycznie mogą być one przedmiotem negocjacji. 

23 R. Bliss, A venture capital model for transitioning economies: the case of Poland, Venture 
Capital 1999/1/3, s. 241–257

24 D. Klonowski, The venture capital investment process in emerging markets. Evidence from 
Central and Eastern Europe, International Journal of Emerging Markets 2007/2/4, s. 361–382.

25 D. Klonowski, Local Laws and Venture Capital Contracting in Transition Economies Evidence 
from Poland, Post-Communist Economies 2006/18/3, s. 327–343.
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Można się spodziewać, że w zależności od konkretnej sytuacji fundusze mogą 
łagodzić niektóre zapisy, a wzmacniać inne (powodować, że są bardziej rygo-
rystyczne). 

Jeśli kapitał przedsiębiorczy stanowi wartościowe aktywo młodych przedsię-
biorstw, to inwestorzy powinni przykładać znaczną wagę do jego oceny i wyceny. 
Fundusze rynku prywatnego nie mogą liczyć na wycenę rynkową, stąd ocena 
kapitału przedsiębiorczego stosowana przez nie jest oparta bardziej na metodach 
heurystycznych, opisowych, nie zaś na trudnych w takim zastosowaniu modelach 
ekonomicznych i finansowych. Wśród charakterystyk przedsiębiorców, które są 
brane pod uwagę w tym celu przez inwestorów rynku prywatnego, znajdują się: 
uczciwość, osobowość, stosunek do ryzyka, doświadczenie, wykształcenie, wiek, 
osiągnięcia zawodowe. Ocena tych cech jest ważna dlatego, że kapitał przed-
siębiorczy jest podstawą wartości tworzonej przez założyciela firmy i przekłada 
się na wyższą wycenę „kapitału potu” oraz wyższy poziom „własności psycho-
logicznej” założyciela. W końcu zaś wpływa też na zmniejszenie potencjalnych 
kosztów agencji. 

Konsekwencją dwoistości natury propozycji inwestycyjnej (dylemat „jeźdź-
ca” i „konia’) na rynku prywatnym jest istnienie dwóch typów ryzyk: agencji 
i rynkowego. Pierwsze wiąże się poniekąd z charakterystyką samego przedsię-
biorcy. Inwestorom trudniej jest radzić sobie z ryzykiem agencji, a jednym ze 
sposobów łagodzenia go jest ocena kwalifikacji osób zarządzających firmą, w tym 
szczególnie ich uczciwości i zamiarów. Jednak zasadnicza część zarządzania 
tym ryzykiem opiera się na mechanizmach ładu korporacyjnego, które wiążą 
interesy zarządzających z interesami spółki, a pośrednio z interesami pryncypała. 
Innym sposobem radzenia sobie z tym problemem jest wdrożenie mechanizmów 
monitorowania i kontroli. Można się też spodziewać, że w pewnych sytuacjach 
narzędzia minimalizujące ryzyko agencji mogą zmniejszać także ryzyko rynkowe. 
Na przykład monitorowanie może być wykorzystane na potrzeby raportowania 
sytuacji również poza samą spółką, w jej otoczeniu.

Inną grupą czynników mogących wpływać na kształtowanie ładu korporacyj-
nego są kwestie związane z samym funduszem. Te instytucje w miarę zdobywania 
doświadczenia uczą się zasad stosowania poszczególnych rozwiązań ładu korpo-
racyjnego. Są też badania dowodzące, że repertuar takich zachowań zależy nie 
tylko od doświadczenia samego funduszu (uczenie się przez działanie), ale też od 
innych jego cech, w tym w szczególności pochodzenia. W kilku opracowaniach 
europejskich zauważono np., że VC powiązane z podobnymi instytucjami w USA 
mogą drogą powiązań kapitałowych „transferować” odpowiednią wiedzę i używać 
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jej lokalnie26. Czwarte źródło różnic w zakresie kształtowania ładu korporacyj-
nego wiązać można z wartością inwestycji. Im większy jest wkład funduszu, 
tym potencjalnie większa może być strata w przypadku niepomyślnego rozwoju 
sytuacji. Ponadto, wielkość ponoszonego wydatku inwestycyjnego powinna 
korelować z relatywnym udziałem samego funduszu w prawach do przepływów 
pieniężnych i prawach głosu w spółce. Im wyższy wkład, tym wyższe byłoby 
ryzyko utraty inwestycji i tym bardziej niepowodzenie obciążałoby inwestora, 
a nie przedsiębiorcę. 

Te argumenty wiodą więc do następujących problemów, poddawanych dalej 
testom.
1. Charakterystyki przedsiębiorcy powinny mieć wpływ na decyzje inwestorów 

rynku kapitałowego w zakresie kształtowania ładu korporacyjnego. Wyższa 
ocena (wycena) kapitału przedsiębiorczego powinna powodować, że inwe-
storzy są w stanie łagodzić niektóre zapisy kontraktu. 

2. Nieznane jest przy tym znaczenie kapitału przedsiębiorczego w porównaniu 
z innymi czynnikami kształtującymi porządek korporacyjny, w tym stałą 
polityką inwestora, cechami samej okazji (głównie rynkowymi), wartością 
dokonywanej inwestycji

7. Wyniki badania

Badanie przeprowadzono od stycznia do sierpnia 2015 r. w 25 działających 
w Polsce funduszach inwestycyjnych rynku prywatnego. Próbka badawcza 
skonstruowana została na podstawie informacji pochodzących z kilku źródeł: 
listy członków Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK, 
razem 49 członków) zamieszczonej na stronie internetowej tej instytucji oraz 
poszukiwania danych w Internecie i prasie. Wiele, szczególnie małych funduszy 
nie jest zrzeszonych w PSIK, stąd po uzupełnieniu tej listy uzyskano łącznie prób-
kę 73 instytucji. Wysłano do nich list przewodni z opisem badania i propozycją 
spotkania. Po uzyskaniu zgody, Autor złożył osobistą wizytę w siedzibach 25 fun-
duszy i prowadził badanie z użyciem kwestionariusza, doprecyzowując znaczenie 
niektórych sformułowań.

Prezentowane tutaj wyniki stanowią wybraną część obszerniejszego badania, 
a zamieszczony materiał służy realizacji stawianego we wstępie celu. 

26 B. Leleux, B. Surlemont, Public versus private venture capital: seeding or crowding out? 
A pan-European analysis, Journal of Business Venturing 2003/18, s. 81–104.
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Badanym menedżerom VC zadano pytanie, czy jeżeli propozycja inwestycyj-
na zgłaszana byłaby przez przedsiębiorcę o wyjątkowo pożądanej przez fundusz 
charakterystyce27, to mogłoby to spowodować zmiany w stosowaniu typowych 
zapisach kontraktów VC (tabela 1). Badani mogli wskazać, że wtedy dane rozwią-
zanie ujęte w kontrakcie mogłoby: (1) być zmienione na korzyść przedsiębiorcy 
(„poluzowane”), (2) nie zmieniłoby się, (3) byłoby zmienione na jego nieko-
rzyść („wzmocnione”). Pozostawiono też możliwość wybrania odpowiedzi, że 
(4) tego typu rozwiązań fundusz nie stosuje. Na przykład „wzmocnienie” zapisu 
klauzuli lock-up oznacza, że okres, na który jest ustanawiany zakaz sprzedaży 
udziałów (akcji) przez przedsiębiorcę, jest dłuższy albo obejmuje większą ilość 
tych udziałów. Analogiczne znaczenie ma „poluzowanie”. Przyjęto założenie, że 
fundusze rozpoczynają negocjacje, korzystając z wcześniejszego doświadczenia, 
zdobytego w przygotowaniu i realizacji innych transakcji, które stanowią dla nich 
punkt odniesienia. W trakcie tych negocjacji warunki ładu korporacyjnego ulegają 
doprecyzowaniu i modyfikacji. Wyniki zaprezentowano w tabeli 1. 

TABELA 1: Rozkład odpowiedzi na pytanie dotyczące możliwości zmiany zasad ładu korporacyj-
nego w przypadku zgłoszenia projektu przez przedsiębiorcę posiadającego wyjątkowo pożądaną 
charakterystykę

↓ X ↑ 0 IR
Wielkość udziału funduszu w kapitale  
własnym spółki 79,2% 12,5% 8,3% 0,0% –0,71

Wielkość udziału funduszu w głosach 
w spółce (zgromadzeniu akcjonariuszy  
lub wspólników)

75,0% 25,0% 0,0% 0,0% –0,75

27 Pojęcie „wyjątkowa charakterystyka” było wyjaśniane w trakcie prowadzenia badania w kon-
tekście prezentowanych wcześniej określeń ośmiu właściwości przedsiębiorców, które są 
ważne dla funduszy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Badani szeregowali znaczenie 
następujących charakterystyk: uczciwość, pasja, doświadczenie przedsiębiorcze, doświadcze-
nie branżowe, doświadczenie menedżerskie, umiejętność rozpoznawania ryzyka i radzenia 
sobie z nim, wykształcenie, poczucie, że można tę osobę lubić. Jak zaznaczono wcześniej, 
niniejszy artykuł zawiera wybrane wyniki szerszego badania, dlatego bliższe omówienie tych 
charakterystyk z braku miejsca nie jest tu zamieszczone. W trakcie prezentowania instrukcji 
do pytania Autor kładł nacisk na przedstawienie sobie przez badanych takiego hipotetycznego 
przedsiębiorcy jako osoby znacznie przekraczającej pod względem tych charakterystyk innych 
założycieli ubiegających się o finansowanie w funduszu; Bliższe omówienie znaczenia cha-
rakterystyk dla decyzji VC w: R. Morawczyński, Znaczenie charakterystyki przedsiębiorcy 
w decyzjach inwestycyjnych funduszy venture capital w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego, w druku.
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↓ X ↑ 0 IR

Ograniczenia swobodnego dysponowania 
akcjami (udziałami) przez przedsiębiorcę 
(w tym np. lock-up, opcje drag-along,  
tag-along)

0,0% 75,0% 25,0% 0,0% 0,25

Zagwarantowane dla funduszu prawo 
zatwierdzania lub blokowania kluczowych 
decyzji w działaniu firmy (planów strate-
gicznych, budżetów, znacznych wydatków, 
obsadzania stanowisk menedżerskich)

29,2% 62,5% 8,3% 0,0% –0,21

Finansowanie projektu etapami (transzami) 
w miarę osiągania zakładanych wyników 
(tzw. kamieni milowych)

12,5% 70,8% 8,3% 8,3% –0,04

Zakaz działalności konkurencyjnej 
dla przedsiębiorcy 4,2% 50,0% 45,8% 0,0% 0,57

Mechanizm motywowania przedsiębiorcy 
polegający na tym, że zmienia się poziom 
jego kontroli nad firmą, jeśli projekt osiąga 
zakładane wyniki (wtedy jego kontrola 
wzrasta) albo wyniki są gorsze niż zakładane 
(wtedy jego kontrola spada) (realizowany 
poprzez emisje udziałów, akcji, opcje)

25,0% 29,2% 33,3% 12,5% 0,14

Liczba miejsc funduszu w organie 
kontrolnym (radzie nadzorczej) 20,8% 75,0% 0,0% 4,2% –0,29

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badania; ↓ oznacza „poluzowanie” zapisu, ↑ – „wzmoc-
nienie” zapisu, x – brak zmian; 0 – brak stosowania. 

IR – indeks restrykcyjności liczony jako średnia ważona odpowiedzi zgodnie z punktacją: obniże-
nie wymagań –1 punkt; brak zmian lub brak stosowania 0; zwiększenie restrykcyjności +1 punkt.

Wyjątkowo dobra charakterystyka przedsiębiorcy przekonałaby fundusze 
do obniżenia oczekiwanego udziału w kapitale własnym (indeks restrykcyjności 
liczony dla tej klauzuli ma wartość najbardziej ujemną: –0,71; definicja indeksu 
znajduje się pod tabelą 1). Jest to wynik zgodny z rezultatami badań w USA, 
które pokazują, że jakość kapitału ludzkiego (przedsiębiorczego) założyciela 
przekłada się na wycenę jego udziałów w spółce, przez inwestorów. Prawie 
czterech na pięciu menedżerów funduszy VC byłoby w stanie oczekiwać mniej 
udziałów w takiej spółce prowadzonej przez wybitną osobę. Nieco mniej, bo 
75% badanych, obniżyłoby oczekiwania względem drugiego fundamentalnego 
prawa korporacyjnego – udziału w głosach w spółce. Wiadomo jednak (Klo-
nowski, 2007), że w Polsce fundusze rzadko stosują oddzielenie siły głosu od 
udziału w prawach do przepływów (de facto w kapitale własnym spółki). Ten 
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ostatni fakt odróżnia polski rynek od amerykańskiego, gdzie takie rozwiązanie 
jest szeroko stosowane. 12% badanych nie modyfikowałoby swoich oczekiwań 
w zakresie udziału w kapitale własnym, a 25% w głosach. 

Odpowiedzi dotyczące możliwości zmniejszenia oczekiwanej liczby reprezen-
tantów w radzie nadzorczej i stosowania „kowenantów” są podobne, bo zbliżona 
jest także ich natura. Są to mechanizmy silnie zabezpieczające interesy inwe-
storów. Prawie dwie trzecie badanych (62%) nie zgodziłoby się na poluzowanie 
swojego prawa do zatwierdzania kluczowych decyzji w spółce, a trzy czwarte na 
mniejszy udział w organie kontrolnym. Prawo veta jest dla funduszy wentylem 
bezpieczeństwa na wypadek podejmowania przez przedsiębiorcę działań zbyt 
ryzykownych albo niezgodnych z interesem inwestora. Indeks restrykcyjności jest 
w obu przypadkach ujemny, co znaczy, że niektóre fundusze wyraziłyby zgodę na 
„poluzowanie” w tym zakresie. Blisko jedna trzecia menedżerów zgodziłaby się 
na ustępstwa w sprawie „kowenantów”. Można domyślać się, że ta zgoda wynika 
z wiary w motywacyjną funkcję takiego poluzowania i zaufania w możliwości 
przedsiębiorcy. Zgodę co piątego funduszu na zmniejszenie udziału w radzie 
można wiązać również z tym, że być może w takich warunkach spodziewają się 
swojej mniejszej aktywności w zakresie pomagania przedsiębiorcom w trak-
cie trwania inwestycji (tak zwane „dodawanie wartości” ang. value adding). 
Zasiadanie w radzie (dyrektorów albo nadzorczej) służy zarówno kontroli, jak 
i uczestnictwu w zarządzaniu strategicznym. Mechanizm etapowego finansowa-
nia również raczej nie podlega modyfikacji (70% odpowiedzi) i tylko niewielu 
menedżerów mogłoby go poluzować (12%).

Żaden z badanych nie zgodziłby się za to na poluzowanie zapisów doty-
czących prawa dysponowania swoimi udziałami przez przedsiębiorcę. Oczy-
wiście wynika to z obawy o pozostawienie funduszu w firmie, z której uciekł 
przedsiębiorca, zabierając ze sobą kluczowy dla niej kapitał przedsiębiorczy. Co 
więcej, co czwarty menedżer chciałby wtedy nawet większego związania takiego 
przedsiębiorcy ze spółką. Z podobnych powodów badani menedżerowie wyraźnie 
oczekiwaliby, aby wybitni przedsiębiorcy mieli mniejszą swobodę podejmowania 
działalności konkurencyjnej. 

Bardzo rozbieżne są za to odpowiedzi dotyczące wynagrodzenia warun-
kowego. W istocie jest to przede wszystkim mechanizm motywacyjny, opcja 
kupna wystawiona na własność przedsiębiorstwa. Co czwarty badany menedżer 
zgodziłby się na jego stosowanie w „poluzowanej” formie, ale co trzeci (29,2%) 
nie zmieniłby swoich planów w tym zakresie albo nawet wzmocniłby swoją po-
zycję (33%). Być może ta rozbieżność opinii wynika z różnych polityk funduszy 
w zakresie wychodzenia z inwestycji. Możliwe też, że jest to konsekwencją dwo-
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istej natury tego zapisu, którego istota polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu 
własności przedsiębiorcy w zależności od osiąganych wyników.

Przedsiębiorcy o lepszej charakterystyce mogą liczyć na to, że niektóre 
warunki ładu korporacyjnego uzgadniane z funduszami VC będą więc dla nich 
z tego powodu nieco korzystniejsze (udział we własności i głosach). Jest to wynik 
zgodny z teorią dobrego gospodarza. Lepsi przedsiębiorcy są postrzegani przez 
inwestorów jako osoby mające większe szanse na sukces i są obdarzani większym 
zaufaniem. Równocześnie można to traktować jako przesłankę, że problem agencji 
uważają wtedy za mniejszy. Zaufanie funduszy nawet do wybitnych przedsię-
biorców ma jednak swoje granice i zgodnie z teorią agencji inwestorzy dosyć 
konserwatywnie podchodzą do możliwości ustępstw w luzowaniu standardowych 
mechanizmów kontroli (miejsca w radzie nadzorczej, finansowanie etapowe, 
„kowenanty”, swoboda dysponowania akcjami). Teorie dobrego gospodarza 
i agencji nie są jednak wykluczające się, ale raczej uzupełniające. 

Jako dodatkowe zadano pytanie o wpływ czterech typów czynników na 
tworzony ład korporacyjny. Starano się w ten sposób określić relatywną wagę 
wyjątkowo korzystnej charakterystyki przedsiębiorcy. Proszono więc badanych 
o uporządkowanie czterech prezentowanych czynników w kolejności ich waż-
ności. Wyniki przedstawiono w tabeli 2.

TABELA 2: Ocena czynników wpływających na kształtowanie ładu korporacyjnego przez badane 
fundusze VC

1 2 3 4 Klas.
Stała, ogólna polityka przyjmowana w tym 
zakresie przez fundusz 56,0% 20,0% 20,0% 4,0% 3,28

Obiektywne cechy konkretnego projektu  
(model biznesu, rynek, produkt, branża itd.) 16,7% 41,7% 33,3% 8,3% 2,66

Charakterystyka przedsiębiorcy 20,8% 20,8% 20,8% 37,5% 2,25

Wkład finansowy (suma) inwestowany przez 
fundusz w to przedsięwzięcie 8,3% 16,7% 25,0% 50,0% 1,83

Ź r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie badania; Klas. – klasyfikacja liczona jako średnia 
ważona, zgodnie z punktacją od 4 dla najważniejszego czynnika do 1 dla najmniej ważnego.

Najważniejszym czynnikiem w opinii badanych okazała się stała polityka 
stosowana w tym zakresie przez fundusz. Ponad połowa menedżerów wskazała 
go jako najważniejszy, a około trzech na czterech menedżerów VC/PE jako co 
najmniej drugi w kolejności. Następnym w kolejności ważności czynników jest 
w ich opinii sam projekt, z którym wiąże się bardziej ryzyko rynkowe niż ryzyko 
agencji. Dopiero na trzecim miejscu znalazła się charakterystyka przedsiębiorcy. 
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Najmniej ważny jest zaś wkład funduszu do spółki. Wynik ten dowodzi, że ład 
korporacyjny tworzony przez fundusze ma raczej stałą strukturę i tylko wyjąt-
kowo jest modyfikowany przez czynniki sytuacyjne takie jak sytuacja rynkowa 
lub charakterystyka przedsiębiorcy. Rezultat ten jest również zgodny z teorią 
agencji – fundusze świadome swojego miejsca w diadzie pryncypał – agent 
„profilaktycznie” stosują swoje narzędzia zabezpieczające ich inwestycje.

8. Zakończenie i rekomendacje

W pracy udało się dowieść, że charakterystyka przedsiębiorców ma wpływ 
na kształtowanie ładu korporacyjnego przez fundusze podwyższonego ryzyka 
w spółkach portfelowych w Polsce. Choć w porównaniu z innymi czynnikami 
wpływającymi na relację między funduszem a przedsiębiorcą (stała polityka 
funduszu i cechy projektu) znaczenie tej charakterystyki jest mniejsze, to jednak 
wyniki wskazują, że mają one znaczenie. Wpływ ten jest szczególnie widoczny 
w przypadku tych zapisów, które mogą wpływać pozytywnie na motywację 
przedsiębiorców. Fundusze niechętnie godzą się na „luzowanie” restrykcyjności 
tych klauzul, które mogłyby narazić na niebezpieczeństwo ich inwestycje. Fakt, 
że charakterystyka przedsiębiorców w ograniczony sposób wpływa na łagodzenie 
warunków ładu korporacyjnego i równocześnie stała polityka funduszy w tym 
zakresie jest ważniejsza potwierdzają teorię agencji. Fundusze VC w swoich 
kontaktach z przedsiębiorcą widzą przede wszystkim odbicie relacji pryncy-
pał – agent. Wykazują się jednak pewną, choć ograniczoną skłonnością do 
łagodzenia warunków restrykcyjności ładu korporacyjnego, jeśli ich partnerem 
jest przedsiębiorca o wyjątkowej charakterystyce. Są wtedy w stanie traktować 
go również jako „dobrego gospodarza”. 

Przedsiębiorcy szukający kapitału na rozwój firm powinni więc być przygoto-
wani na to, że w stałym repertuarze działań funduszy VC jest takie kształtowanie 
ładu korporacyjnego, aby zabezpieczyć wartość inwestycji, która jest finansowana 
przez inwestorów powierzających im swoje pieniądze. Równocześnie jednak 
w ich interesie leży udokumentowanie i przedstawienie swoich mocnych stron, 
dbanie o zaufanie funduszu, ponieważ to przekłada się w pewien sposób na 
swobodę, jaką w dostępnych sobie ramach te instytucje zostawią założycielom 
firm. Ma to też swój wymiar pieniężny, ponieważ VC są najbardziej skłonne do 
zostawienia przedsiębiorcom większej puli własności, jeśli oceniają ich charak-
terystykę jako wybitną. 
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Rekomendacje dla funduszy VC jako profesjonalistów są skromniejsze. 
Wydaje się, że jedną z nich może być to, żeby instrumenty tworzenia ładu trak-
tować w sposób selektywny. Zostawienie przedsiębiorcom większej swobody 
w działaniu może być przez nich odczytane jako przejaw zaufania i zwiększyć 
ich motywację. Przeciwnie zaś, dbanie za wszelką cenę o zabezpieczenie własnej 
pozycji jako inwestora może przynieść skutki odwrotne do zamierzonych z powo-
du zmniejszenia motywacji przedsiębiorców, których obecność i zaangażowanie 
są warunkami niezbędnymi do rozwoju firm.
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Rafał MORAWCZYŃSKI

CHARACTRISTICS OF THE ENTREPRENEURS AND CREATION OF THE GOVERNANCE  
STRUCTURE IN PORTFOLIO COMPANIES BY VENTURE CAPITAL FUNDS  

IN POLAND. RESULTS OF THE EMPIRICAL RESEARCH

( S u m m a r y )

The aim of the article is to analyze influence of characteristics of entrepreneurs on venture capitalists’ 
decisions regarding governance structures created in their portfolio companies. Theoretical part 
discusses: meaning of financial capital and entrepreneurial capital, features of venture capital 
investments, influence of founders on development of their companies, main features of governance 
systems created by funds in their portfolio firms. Special attention is paid to the contract agreed 
between VC funds and entrepreneurs in light of the agency theory. The empirical part presents 
results of the research carried out in 25 Polish venture capital funds in 2015. The evidences prove 
that the high quality entrepreneurs are able to decrease level of restrictiveness of contract clauses 
used by the venture capitalists. But it is true mainly for clauses that do not pose threats to safety of 
their investments. Another evidence proves that such outstanding characteristics of the entrepreneurs 
are vital but standard policy of VCs together with market features of an investment opportunity 
may be even more important. 
Keywords: corporate governance; venture capital; entrepreneur; contract; capital market


