K URUMSAL D ÜNYANIN
İ NCİLERİNİ PA RLATMAK İ ÇIN V ARIZ

G ELECEĞİN İ ŞLETMELERİNE
Y ATIRIM YAPIN .
Neden VIC’e katılmalısınız?

VALURA Y ATIRIM KULÜBÜ (VIC) ÜYE YATIRIMCILARININ DÜNYA ÇAPINDA, DÜŞÜK RİSK İLE
YÜKSEK
BÜYÜME
VE
DEĞER
ARTIŞ
POTANSİYELİNE SAHİP ŞİRKETLERE YATIRIM YAPMALARINA YARDIMCI OLUR.

AMACIMIZ: YÜKSEK POTANSİYELE SAHİP İŞLETMELERİN STRATEJİK SERMAYE KATKISI İLE 5
YILLIK SÜREÇTE 4+ KAT DEĞER ARTIŞINI
SAĞLARKEN YATIRIMCI CAZİBESİNİN MAKSİMİZE
EDİLMESİDİR.

Şirket değerleme ve işletme analizi
konusunda lider şirket VALURA, Ticaret
ve Sanayi Odaları, iş insanları dernekleri ve Teknokentler gibi kurumlarda gerçekleştirdiği etkinlikler ve işbirlikleri
sonucu her yıl başvurusunu aldığı binlerce işletme içinde yüzlercesini kapsamlı analizlere tabi tutar. Sınırlı sayıda
seçilmiş yüksek potansiyele sahip işletmeleri tespit eder, değerler ve ihtiyaçları
doğrultusunda
anlaşma
şartları oluşturarak yatırımcılarına sunar.

VIC, tecrübesi ile gelecekte parlayacak
inciler (%3) ile inci olabilirmiş gibi görünen
işletmeleri ayırt edebilme tecrübesine
sahiptir.
VIC, yüksek riske sahip start-up’lar ile
düşük büyüme potansiyeline sahip büyük
ölçekli işletmelere yatırım yapmaz. Tam
tersine geleneksel sektörleri dönüştürebilecek küçük ve orta ölçekli “niş” işletmelere
yatırım yapar.
VIC, seçtiği işletmelerin yatırım ve büyüme
kurgusunu oluştururken aynı zamanda
çıkış senaryolarını da planlar. İşletmelerin
bu hedef ile büyümesini sağlar.

P ARLAK BİR GELECEK İÇİN TOHUMLAR EKİYORUZ

S ÜREÇ
VALURA Raporu (VPR)* sonucu kurumsal bir alt yapı oluşturmak suretiyle performanslarını maksimize etmek isteyen
işletmeler 11 Adım Değer Artış Programı’na dahil olurlar.
Program sürecinde işletmenin büyüme
sermayesi ihtiyacının oluşması durumunda hazırlanan Yatırımcı Kitapçığı (IB)
vasıtasıyla işletme VIC üyelerine sunulur.
Değerlendirme sonucu üyeler işletmeleri
yerinde ziyaret edip, büyüme planlarını
dinleyebilir. Yatırım kararı ile güncel değerleme ve anlaşma şartları göz önüne
alınarak tek veya birden fazla üye yatırımı tamamlar.
VIC tüm süreci taraflar adına yönetir,
detay değerlendirme (DD) sonrası kapanış sözleşmelerini taraf avukatları ile
müzakere eder ve kapanış işlemlerinin
gerçekleşmesini sağlar.
Kapanış sonrası işletmelerin performanslarını çeyrek dönemlerde güncelleyecek
ve tüm şeffaflığı ile yatırımcılara raporlayacağız.

* VALURA Raporu (VPR) ve 11 Adım Değer Artış Programı VALURA tarafından verilen iki ayrı hizmettir.

VIC ÜYELERİ İLE OLAN İLİŞKİMİZ HER ŞEYDEN DAHA ÖNEMLİDİR.
İŞTE TUTMAYA KARARLI OLDUĞUMUZ SÖZÜMÜZ;
YAPILAN YATIRIMIN SİZİN SERMAYENİZ OLDUĞUNU
HER ZAMAN HATIRLAYACAĞIZ.

YATIRIM KRİTERLERİ
1) 4+ Yıldır Faal Olması : Değerlendirdiğimiz

4) Kurumsal Yönetişim : Şeffaflık, adillik,

7) Hisse Oranı : VIC üyeleri en az %20 ve

işletmeler, ölüm vadisini aşmış ve piyasada
tutunmuş işletmelerden oluşmaktadır. Böylece risk minimize edilmektedir.

hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleri
seçilen şirketlerin ödün verilmeyen prensipleri olmalıdır.

en çok %75 hisse alımı yapmaktadırlar.

2) Pozitif FAVÖK üretmesi : İşletme ürün ve

5) Yönetim Ekibi : Hissedar ve yöneticiler

8) Tek İşletmeye Yatırım Tutarı : Tek bir

hizmetleri ile belli bir büyüklüğe sahip olmalıdır. Seçilen işletmeler mevcut durumda karlı
olmakla beraber bu karı katlama potansiyeline sahip olmalıdır.

işletmeyi global ölçeğe taşıyabilecek vizyon ve motivasyona sahip olmalıdır.

şirkete yapılacak yatırım 250.000 USD ile
10 Milyon USD arasında değişmekle birlikte ortalama 1 Milyon USD olması değerlendirilmelidir.

3) Büyüme Sermayesi : Yatırımın işletmenin

6) Büyüme Potansiyeli : İşletme, global

9) Hedef Sektör ve Şirketler : Sabit kıy-

büyümesi için kullanılacak olması ve şirkete
yatırılması gerekmektedir.

potansiyeli yüksek sektörde niş alanları
sahiplenen hızlı balık olmalı ve rakipleri ile
net fark yaratabilmelidir. İşletmenin yatırım
sonrası 5 yıllık süreçte 5 kat büyüme potansiyeli olmalıdır.

met yatırımı yoğun işletmeler ile gayrimenkul, otelcilik ve ilaç sektörleri dışındaki tüm
sektörler.

KIT KAYNAKLAR İLE BÜYÜMEYE ÇALIŞAN İŞLETMELERİ SADECE SERMAYE İLE
DEĞİL, BÜYÜMELERİ İÇİN GEREKLİ OLAN NETWORK, KURUMSAL ALT YAPI VE
TEKNOLOJİ İLE DONATIYORUZ.

Y ATIRIM

SONRASI

VIC

KATKISI

VIC, sadece yüksek potansiyele sahip
işletmeleri seçmek ve yatırım yapılmasını
sağlamakla kalmaz, yatırım yapılan şirketin potansiyelini ortaya çıkarır. İşletmelere
uluslararası büyüme tecrübesi ile global
bakış açısı kazandırır. Finansal mühendislik, sağlıklı nakit akışı ve raporlama
sistemlerinin
kurulmasını
sağlar. Operasyonel verimlilik artışı, yönetim
tecrübesi ve İcra Kurulu temsili sağlar.
İşletmelerin yetenek yönetimini geliştirir. Ürün, kanal, müşteri karmasını yeniden
düzenler. Stratejisini keskinleştirir ve performans metrikleri uygulamaya alır. Ayrıca
İç Denetim Hizmeti ile işletmeleri denetime
tabi olmasını sağlar ve yatırımcısına periyodik olarak raporlar.

ŞİRKETLERİN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMESİNE DESTEK OLUYORUZ

VIC yatırımcıları için temel yatırım riskleri
VIC, sermayenizi riske atan potansiyel yatırımlar sunar. Bu, herhangi bir hedef şirkete yaptığınız yatırım, herhangi bir borsada listelenen hisse senetlerinden daha fazla
değer kaybedebilir veya kazanabilir. Ayrıca halka açık olmayan şirketlerin hisselerini satmak daha zor olabilir.
Geçmiş performans gelecekteki sonuçların güvenilir bir göstergesi değildir. Bu yatırımların sizin için uygun olup olmadığına karar vermeden önce ilgili temel riskleri
okumanız ve tam olarak anlamanız önemlidir.
Bu belge Yatırımcı Kitapçığı değil, bir broşürdür. Herhangi bir yatırım kararı yalnızca Yatırımcı Kitapçığında yer alan bilgilere dayanılarak verilmelidir. VIC, yatırımlar,
yasal konular, vergilendirme veya başka herhangi bir şey hakkında tavsiye vermemektedir. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce her zaman kalifiye bir finansal
danışmanla ve/veya avukatla görüşmenizi öneririz.
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