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PRIVATE EQUIT Y

PRIVATE EQUIT Y TR ANSAKCIE – AKO FUNGUJÚ
Typ investora

Popis

private equity
/ buy-out

Investície, zväčša, do existujúcich spoločností s históriou, často
sa pritom jedná (špeciálne pri „buy-out“ investoroch) o transakcie s významným využitím akvizičného dlhového ﬁnancovania.
Do tejto kategórie patria aj investori zameriavajúci sa na manažment buy-out transakcií, ktoré majú svoje osobitosti (o nich sme
písali v minulom vydaní Wealth Magazine). V princípe však platí,
že žiaden private equity fond nepohrdne dobrým MBO.

venture capital

Investície do rozvojových spoločností a projektov v rannom
štádiu existencie.

seed capital
/ start-up capital

Investície do novozaložených spoločností bez dlhšej histórie,
prípadne priamo na prípravu a rozbeh nových projektov.

anjeli „business angels“

Individuálni investori, ktorí investujú svoje súkromné zdroje,
pričom ich konkrétny investičný proﬁl a zameranie sa môže líšiť.

neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky.

s dobrým potenciálom a zhodnotiť
naakumulované finančné prostriedky.

v oblasti financií a ochota akceptovať

sa vo významnej miere zaslúžili nielen

a spoločností ako takých, ale často

KEĎ SA POVIE
P R I VAT E E Q U I T Y I N V E S T O R
Vo všeobecnosti sa pod pojmom ﬁnančný investor rozumie
investor, ktorý investuje v podstate „iba“ peniaze. Jeho hlavným
nástrojom sú ﬁnancie. Neprináša výraznejšie strategické
vylepšenia, ani dodatočné technologické či obchodné novinky
pre kupovanú spoločnosť. Samozrejme, takto jednoduchý
pohľad nie je presný. Pretože daný investor môže mať vo
svojom investičnom portfóliu podobné spoločnosti, ktoré môžu
predstavovať horizontálne alebo vertikálne synergické efekty.
Súčasťou tímov ﬁnančných investorov často bývajú úspešní
podnikatelia z rôznych oblastí, ktorí môžu do projektu priniesť
svoje skúsenosti a obchodné kontakty. Niektorí ﬁnanční investori,
špecializovaní na konkrétne sektory, majú naakumulované
skutočne cenné znalosti a skúsený tím odborníkov.
Finančných investorov rozlišujeme podľa zamerania
a spôsobu investovania – investičného profilu
- na niekoľko „druhov“:

we alth maga zine*2.20 08

Popis

spôsob
investovania

Väčšinou forma vlastného kapitálu – čiže kapitálový vstup.
Niektoré fondy poskytujú aj tzv. mezzanine ﬁnancovanie – jedná
sa o podriadený úver, ktorý nevyžaduje ručenie majetkom, ale
má nesie vyššie úroky a môže obsahovať aj špeciálnu prémiu pre
poskytovateľa.

objem investície

Jedno z najdôležitejších kritérií. Spravidla sa udáva veľkosť
investície vlastných zdrojov. Pri využití úverového ﬁnancovania
môže byť celkový objem transakcie podstatne vyšší. Pozor
– investori sa vždy pozerajú aj na minimálny objem transakcie,
pod ktorý nie sú ochotní investovať.

veľkosť podielu

Majoritný či minoritný podiel. Niektoré fondy (investori)
striktne vyžadujú väčšinový podiel a tým aj plnú kontrolu nad
spoločnosťou. Aj pri investícií do minoritného podielu ﬁnančný
investor vždy požaduje silné kontrolné práva.

ČO HĽ ADÁ INVESTOR
V ideálnom prípade dlhodobo stabilnú, rýchlo sa rozvíjajúcu
spoločnosť, pôsobiacu v zaujímavom odvetví, najlepšie
s vysokou pridanou hodnotou a dobrým manažmentom.
Investor dodá ﬁnančné prostriedky a spoločnosť (alebo
projekt) môžu pokračovať v rýchlom raste. Základom
je maximalizácia ročného vnútorného výnosu investície
(IRR) – graf č. 1, pričom sa samozrejme zohľadňuje aj časová
hodnota peňazí.

1

V ÝNOS VS. RIZIKO
Fondy majú rôzne stratégie, ktorými sa snažia optimalizovať
návratnosť a riziko. Napríklad v prípade rastovej investície
(„growth investments“) vyhľadávajú spoločnosti a projekty,
ktoré poskytujú priestor a príležitosti na nadpriemerne
rýchly rast. Je pomerne veľa podnikov, ktoré vidia príležitosti
na mimoriadny rast, ale iba málo z nich ho dokáže
preﬁnancovať vlastnými zdrojmi.
Pri reštrukturalizačnej, alebo takzvanej turn-around
stratégii investor vstupuje do spoločnosti, ktorá nemá optimálne
nastavenú štruktúru, prípadne má zjavné ﬁnančné alebo
prevádzkové problémy. Môže byť dokonca aj v konkurze.
Investor v takomto prípade verí, že dokáže podnik postaviť
na nohy a výraznejšie zefektívniť jeho činnosť.
Start-up investori vyhľadávajú mimoriadne zaujímavé
podnikateľské projekty a zámery, ktorých realizácia
sa ešte len plánuje.
Stratégia leverage buy-out investície predpokladá
významný podiel úverového ﬁnancovania transakcie pri kúpe
už existujúcej spoločnosti. Ak bude táto schopná akvizičný úver
splácať zo svojej prevádzky, splácaním úveru postupne narastá
hodnota investície pre investora.
Takzvaná buy & build stratégia predpokladá postupné
prikupovanie spoločností v podobnom sektore, prípadne
integrácia celého výrobného procesu (horizontálna). Inými
slovami, realizácia akvizičného rastu.

FORMY VSTUPU A VÝSTUPU
INVESTORA

V ÝNOSOVOS Ť (IRR V %) FONDOV V ROKU 20 07
40
35
30

dĺžka investície
(investičný
horizont)

Podľa zamerania daného investora typicky 3-5 rokov. Môže byť
však výrazne kratšia (napr. ak má investor známeho následného
kupujúceho) alebo dlhšia (napr. pri stratégií buy & built či
príprave na umiestnenie na burze).

25
20
15
10
5

geograﬁcká
oblasť

Krajiny alebo geograﬁcká oblasť, kde je investor pripravený
investovať. Vychádza z charakteru a stratégie daného investora.

sektorová
špecializácia
alebo
obmedzenia

Niektorí investori sa špecializujú na vybrané sektory, kde
zvyčajne majú relevantné skúsenosti.
Private equity investori (hlavne fondy) neradi investujú do
projektov, kde sú významnou zložkou hodnoty nehnuteľnosti
alebo development.
Samozrejmou podmienkou je legálnosť a morálnosť investície
– často nie je možné investovať do výroby zbraní či tvrdého
alkoholu.

Investičný proﬁl jednotlivých investorov býva rôzny, hlavný
cieľ ale ostáva rovnaký – maximálne zhodnotenie vložených
ﬁnančných prostriedkov. Investičný proﬁl investora obsahuje
odpovede na nasledovné otázky:

0
PE spolu

S postupom času aj na Slovensku hrajú finanční investori stále
významnejšiu úlohu. Sú aktívnejší pri vyhľadávaní a realizácii
akvizičných zámerov. Je to dané nárastom voľného investičného
kapitálu nielen finančných inštitúcií, ale aj jednotlivcov.
Tiež zlepšenou dostupnosťou bankového financovania, najmä
vďaka väčším skúsenostiam zahraničných bánk s podobnými
finančnými štruktúrami. Postupne aj na Slovensku banky
začínajú chápať význam a čaro projektového financovania a pod
pojmom zabezpečenie sú ochotné počúvať nielen
na nehnuteľnosti či stroje.

Oblasť

Počiatočné

aj o ich záchranu.

Generalisti

o rozvoj technologických noviniek

Buyouts

podnikateľské riziko. finanční investori

Venture kapitál

jeho nespornou výhodou je znalosť

Vybalancované

ich hlavnou úlohou je nájsť projekt

Uvedené otázky tvoria investičný proﬁl investora. Sú dôležité
pre obe strany – pre investora, najmä pokiaľ ide o fond,
sú nevyhnutné z dôvodu jeho korektného fungovania.
Pre podnik či podnikateľa, ktorý hľadá vhodného investora pre
svoj rozvoj, sú podstatné na identiﬁkáciu správneho investora.
Pokiaľ vlastníte novozaloženú spoločnosť so skvelým
podnikateľským nápadom, ktorý však ešte nie je zavedený
a overený v praxi, pravdepodobne ťažko uspejete u investora
typu fondu alebo biznis anjela, špecializujúcich sa na
buy-outy veľkých existujúcich spoločností. Na druhej
strane, ak ste ako investor ochotný investovať časť svojich
finančných prostriedkov aj pomerne rizikovo (samozrejme
s vidinou vysokého očakávaného výnosu), určite budete
zvažovať aj investíciu do začínajúceho podnikania, pokiaľ
vás o jeho atraktívnosti presvedčí predložený podnikateľský
zámer a manažment.

Rozvojové

vo svete sú finanční investori už dávno

rok 2007
zdroj: evca - európska asociácia pe a venture kapitálu
na jlepší q20 07

Z formálneho hľadiska sa vstup ﬁnančného alebo private equity
investora významne neodlišuje od ostatných transakcií. Jedná
sa buď o kúpu existujúcej spoločnosti formou kúpy obchodného
podielu alebo akcií, alebo o investíciu do projektu či novej
spoločnosti. Predsa však existuje niekoľko podstatných odlišností.
Finančný investor svoju investíciu väčšinou zhodnocuje
až po jej vyplatení. Vtedy ide o výstup ﬁnančného investora
zo spoločnosti, takzvaný exit. Nastáva po uplynutí plánovanej
doby investície, ale najmä pri dosiahnutí vhodných parametrov
spoločnosti. Pre naše geograﬁcké končiny je najtypickejšou formou
exitu predaj strategickému investorovi – takzvaný trade sale.
Vo svete je jedným z najpopulárnejších výstupov kótovanie
spoločnosti na burze, takzvané IPO (Initial Public Oﬀering).
Pomerne populárnou formou výstupu ﬁnančného investora je
predaj inému PE investorovi. Ak napríklad investor vstupoval do
spoločnosti na začiatku jej životného cyklu stratégiou venture
kapitálu a podarilo sa mu investíciu dobre rozbehnúť, takáto
spoločnosť sa zakrátko mohla stať zaujímavou pre buy-out fondy.
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PRIVATE EQUIT Y

PRIVATE EQUIT Y TR ANSAKCIE – AKO FUNGUJÚ
Typ investora

Popis

private equity
/ buy-out

Investície, zväčša, do existujúcich spoločností s históriou, často
sa pritom jedná (špeciálne pri „buy-out“ investoroch) o transakcie s významným využitím akvizičného dlhového ﬁnancovania.
Do tejto kategórie patria aj investori zameriavajúci sa na manažment buy-out transakcií, ktoré majú svoje osobitosti (o nich sme
písali v minulom vydaní Wealth Magazine). V princípe však platí,
že žiaden private equity fond nepohrdne dobrým MBO.

venture capital

Investície do rozvojových spoločností a projektov v rannom
štádiu existencie.

seed capital
/ start-up capital

Investície do novozaložených spoločností bez dlhšej histórie,
prípadne priamo na prípravu a rozbeh nových projektov.

anjeli „business angels“

Individuálni investori, ktorí investujú svoje súkromné zdroje,
pričom ich konkrétny investičný proﬁl a zameranie sa môže líšiť.

neoddeliteľnou súčasťou ekonomiky.

s dobrým potenciálom a zhodnotiť
naakumulované finančné prostriedky.

v oblasti financií a ochota akceptovať

sa vo významnej miere zaslúžili nielen

a spoločností ako takých, ale často

KEĎ SA POVIE
P R I VAT E E Q U I T Y I N V E S T O R
Vo všeobecnosti sa pod pojmom ﬁnančný investor rozumie
investor, ktorý investuje v podstate „iba“ peniaze. Jeho hlavným
nástrojom sú ﬁnancie. Neprináša výraznejšie strategické
vylepšenia, ani dodatočné technologické či obchodné novinky
pre kupovanú spoločnosť. Samozrejme, takto jednoduchý
pohľad nie je presný. Pretože daný investor môže mať vo
svojom investičnom portfóliu podobné spoločnosti, ktoré môžu
predstavovať horizontálne alebo vertikálne synergické efekty.
Súčasťou tímov ﬁnančných investorov často bývajú úspešní
podnikatelia z rôznych oblastí, ktorí môžu do projektu priniesť
svoje skúsenosti a obchodné kontakty. Niektorí ﬁnanční investori,
špecializovaní na konkrétne sektory, majú naakumulované
skutočne cenné znalosti a skúsený tím odborníkov.
Finančných investorov rozlišujeme podľa zamerania
a spôsobu investovania – investičného profilu
- na niekoľko „druhov“:
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Popis

spôsob
investovania

Väčšinou forma vlastného kapitálu – čiže kapitálový vstup.
Niektoré fondy poskytujú aj tzv. mezzanine ﬁnancovanie – jedná
sa o podriadený úver, ktorý nevyžaduje ručenie majetkom, ale
má nesie vyššie úroky a môže obsahovať aj špeciálnu prémiu pre
poskytovateľa.

objem investície

Jedno z najdôležitejších kritérií. Spravidla sa udáva veľkosť
investície vlastných zdrojov. Pri využití úverového ﬁnancovania
môže byť celkový objem transakcie podstatne vyšší. Pozor
– investori sa vždy pozerajú aj na minimálny objem transakcie,
pod ktorý nie sú ochotní investovať.

veľkosť podielu

Majoritný či minoritný podiel. Niektoré fondy (investori)
striktne vyžadujú väčšinový podiel a tým aj plnú kontrolu nad
spoločnosťou. Aj pri investícií do minoritného podielu ﬁnančný
investor vždy požaduje silné kontrolné práva.

ČO HĽ ADÁ INVESTOR
V ideálnom prípade dlhodobo stabilnú, rýchlo sa rozvíjajúcu
spoločnosť, pôsobiacu v zaujímavom odvetví, najlepšie
s vysokou pridanou hodnotou a dobrým manažmentom.
Investor dodá ﬁnančné prostriedky a spoločnosť (alebo
projekt) môžu pokračovať v rýchlom raste. Základom
je maximalizácia ročného vnútorného výnosu investície
(IRR) – graf č. 1, pričom sa samozrejme zohľadňuje aj časová
hodnota peňazí.

1

V ÝNOS VS. RIZIKO
Fondy majú rôzne stratégie, ktorými sa snažia optimalizovať
návratnosť a riziko. Napríklad v prípade rastovej investície
(„growth investments“) vyhľadávajú spoločnosti a projekty,
ktoré poskytujú priestor a príležitosti na nadpriemerne
rýchly rast. Je pomerne veľa podnikov, ktoré vidia príležitosti
na mimoriadny rast, ale iba málo z nich ho dokáže
preﬁnancovať vlastnými zdrojmi.
Pri reštrukturalizačnej, alebo takzvanej turn-around
stratégii investor vstupuje do spoločnosti, ktorá nemá optimálne
nastavenú štruktúru, prípadne má zjavné ﬁnančné alebo
prevádzkové problémy. Môže byť dokonca aj v konkurze.
Investor v takomto prípade verí, že dokáže podnik postaviť
na nohy a výraznejšie zefektívniť jeho činnosť.
Start-up investori vyhľadávajú mimoriadne zaujímavé
podnikateľské projekty a zámery, ktorých realizácia
sa ešte len plánuje.
Stratégia leverage buy-out investície predpokladá
významný podiel úverového ﬁnancovania transakcie pri kúpe
už existujúcej spoločnosti. Ak bude táto schopná akvizičný úver
splácať zo svojej prevádzky, splácaním úveru postupne narastá
hodnota investície pre investora.
Takzvaná buy & build stratégia predpokladá postupné
prikupovanie spoločností v podobnom sektore, prípadne
integrácia celého výrobného procesu (horizontálna). Inými
slovami, realizácia akvizičného rastu.

FORMY VSTUPU A VÝSTUPU
INVESTORA

V ÝNOSOVOS Ť (IRR V %) FONDOV V ROKU 20 07
40
35
30

dĺžka investície
(investičný
horizont)

Podľa zamerania daného investora typicky 3-5 rokov. Môže byť
však výrazne kratšia (napr. ak má investor známeho následného
kupujúceho) alebo dlhšia (napr. pri stratégií buy & built či
príprave na umiestnenie na burze).

25
20
15
10
5

geograﬁcká
oblasť

Krajiny alebo geograﬁcká oblasť, kde je investor pripravený
investovať. Vychádza z charakteru a stratégie daného investora.

sektorová
špecializácia
alebo
obmedzenia

Niektorí investori sa špecializujú na vybrané sektory, kde
zvyčajne majú relevantné skúsenosti.
Private equity investori (hlavne fondy) neradi investujú do
projektov, kde sú významnou zložkou hodnoty nehnuteľnosti
alebo development.
Samozrejmou podmienkou je legálnosť a morálnosť investície
– často nie je možné investovať do výroby zbraní či tvrdého
alkoholu.

Investičný proﬁl jednotlivých investorov býva rôzny, hlavný
cieľ ale ostáva rovnaký – maximálne zhodnotenie vložených
ﬁnančných prostriedkov. Investičný proﬁl investora obsahuje
odpovede na nasledovné otázky:

0
PE spolu

S postupom času aj na Slovensku hrajú finanční investori stále
významnejšiu úlohu. Sú aktívnejší pri vyhľadávaní a realizácii
akvizičných zámerov. Je to dané nárastom voľného investičného
kapitálu nielen finančných inštitúcií, ale aj jednotlivcov.
Tiež zlepšenou dostupnosťou bankového financovania, najmä
vďaka väčším skúsenostiam zahraničných bánk s podobnými
finančnými štruktúrami. Postupne aj na Slovensku banky
začínajú chápať význam a čaro projektového financovania a pod
pojmom zabezpečenie sú ochotné počúvať nielen
na nehnuteľnosti či stroje.

Oblasť

Počiatočné

aj o ich záchranu.

Generalisti

o rozvoj technologických noviniek

Buyouts

podnikateľské riziko. finanční investori

Venture kapitál

jeho nespornou výhodou je znalosť

Vybalancované

ich hlavnou úlohou je nájsť projekt

Uvedené otázky tvoria investičný proﬁl investora. Sú dôležité
pre obe strany – pre investora, najmä pokiaľ ide o fond,
sú nevyhnutné z dôvodu jeho korektného fungovania.
Pre podnik či podnikateľa, ktorý hľadá vhodného investora pre
svoj rozvoj, sú podstatné na identiﬁkáciu správneho investora.
Pokiaľ vlastníte novozaloženú spoločnosť so skvelým
podnikateľským nápadom, ktorý však ešte nie je zavedený
a overený v praxi, pravdepodobne ťažko uspejete u investora
typu fondu alebo biznis anjela, špecializujúcich sa na
buy-outy veľkých existujúcich spoločností. Na druhej
strane, ak ste ako investor ochotný investovať časť svojich
finančných prostriedkov aj pomerne rizikovo (samozrejme
s vidinou vysokého očakávaného výnosu), určite budete
zvažovať aj investíciu do začínajúceho podnikania, pokiaľ
vás o jeho atraktívnosti presvedčí predložený podnikateľský
zámer a manažment.

Rozvojové

vo svete sú finanční investori už dávno

rok 2007
zdroj: evca - európska asociácia pe a venture kapitálu
na jlepší q20 07

Z formálneho hľadiska sa vstup ﬁnančného alebo private equity
investora významne neodlišuje od ostatných transakcií. Jedná
sa buď o kúpu existujúcej spoločnosti formou kúpy obchodného
podielu alebo akcií, alebo o investíciu do projektu či novej
spoločnosti. Predsa však existuje niekoľko podstatných odlišností.
Finančný investor svoju investíciu väčšinou zhodnocuje
až po jej vyplatení. Vtedy ide o výstup ﬁnančného investora
zo spoločnosti, takzvaný exit. Nastáva po uplynutí plánovanej
doby investície, ale najmä pri dosiahnutí vhodných parametrov
spoločnosti. Pre naše geograﬁcké končiny je najtypickejšou formou
exitu predaj strategickému investorovi – takzvaný trade sale.
Vo svete je jedným z najpopulárnejších výstupov kótovanie
spoločnosti na burze, takzvané IPO (Initial Public Oﬀering).
Pomerne populárnou formou výstupu ﬁnančného investora je
predaj inému PE investorovi. Ak napríklad investor vstupoval do
spoločnosti na začiatku jej životného cyklu stratégiou venture
kapitálu a podarilo sa mu investíciu dobre rozbehnúť, takáto
spoločnosť sa zakrátko mohla stať zaujímavou pre buy-out fondy.
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Z HISTÓRIE

BCCI

text jozef ryník

— J E D E N Z N A J VÄ Č Š Í C H O D H A L E N Ý C H P R Á Č O V P E Ň A Z Í

POJEM PRANIA ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ MÁ PÔVOD V

20-TYCH

ROKOCH MINULÉHO STOROČIA V USA . V TOM ČASE PLATILA V SPOJENÝCH

ŠTÁTOCH PROHIBÍCIA ALKOHOLU , ČO VIEDLO K NEVÍDANÉMU ROZKVETU KRIMINALITY. VZNIKLO MNOŽSTVO GANGOV, KTORÉ SA ZAMERIAVALI
HLAVNE NA PAŠOVANIE ALKOHOLU , ALE NEŠTÍTILI SA ANI HAZARDU , PROSTITÚCIE ALEBO VYDIERANIA . TIETO GANGY ZAČALI POSTUPNE
SKUPOVAŤ VEREJNÉ PRÁČOVNE ALEBO UMÝVACIE LINKY ÁUT, ABY IM SLÚŽILI NA KAMUFLÁŽ ICH NEČESTNÝCH PRÍJMOV.

f orm y v ýs tupu (e xitu) f inančné ho inve s t or a v roku 2 0 0 7
F I N A N Č N Ý O BJ E M

P O Č E T T R A N S A KC I Í

Strategický investor
IPO
Kótované akcie
Odpísané investície
Tichý spoločník
Splatenie úveru
Ďalší ﬁn. investor
Finančná inštitúcia
MBO
Iné

Strategický investor
IPO
Kótované akcie
Odpísané investície
Tichý spoločník
Splatenie úveru
Ďalší ﬁn. investor
Finančná inštitúcia
MBO
Iné

Z D R O J : E V C A - E U R Ó P S K A A S O C I Á C I A P E A V E N T U R E K A P I TÁ L U

Akým spôsobom ﬁnančný investor vystúpi z investície a najmä
čo sa potom stane s ostatnými vlastníkmi, je zadeﬁnované
v investičnej zmluve na začiatku. V nej sa na základe rôznych
možných scenárov zmluvne podchytia práva a povinnosti oboch
strán (ﬁnančného investora a pôvodného vlastníka). I tu je dôležitá
vzájomná dohoda a spolupráca.

transakcie s ﬁnančným investorom je dobré poznať spôsob
jeho práce. Investori sa snažia motivovať pôvodných vlastníkov,
napríklad formou určitých prémií pri výstupe. Pôvodný vlastník
tak nakoniec môže získať pri predaji aj väčší, ako jeho pôvodný
vlastnícky podiel. Investori používajú rôzne metódy
na dosahovanie cieľov a majú svoje vlastné hranice.

DÔLEŽITÉ ASPEKTY VSTUPU
FINANČNÉHO INVESTORA

PRÍKL ADY SPOLOČNOSTÍ
S FINANČNÝM INVESTOROM

Ako sme uviedli na začiatku, finančný investor väčšinou prináša
„iba“ peniaze. Nie je to málo, hlavne ak vidíte príležitosti, ktoré
sa okolo vás mihajú a vy ich musíte odložiť, pretože narážate
na bankové pravidlá a limity financovania. Na druhej strane
netreba očakávať, že takýto investor prevezme aktívne riadenie
spoločnosti. Ak má vo svojom investičnom portfóliu podobné
spoločnosti, môže priniesť určitú znalosť sektora a zaujímavé
obchodné kontakty. Každodenná práca, obchod a zabezpečenie
fungovania spoločnosti (alebo projektu) však vždy zostáva
na manažmente alebo pôvodných vlastníkoch.
Pre ﬁnančného investora je mimoriadne dôležitý podnikateľský
plán. V ideálnom prípade pripravený natoľko profesionálne, aby
na jeho základe mohol realizovať ocenenie investície. Uľahčuje
to prácu investorovi aj predávajúcemu. Treba si uvedomiť,
že podnikateľský plán bude dôležitou súčasťou formovania
zmluvných podmienok vstupu a výstupu ﬁnančného investora,
a teda bude deﬁnovať výnos a pôsobenie jednotlivých strán počas
celej doby spolupráce.
Pre ﬁnančného investora je dôležitý očakávaný nárast tržieb
a dosahovanie ziskovosti. Oba parametre musia byť založené
na opodstatnenom základe. Keďže podnikateľský plán slúži
na stanovenie vstupnej ceny pre investora, bude vždy podrobený
dôkladnej previerke a revízii. Reálne a odôvodnené predpoklady
sú preto pri jeho zostavovaní kľúčové. Pre úspešnú realizáciu

Aj na Slovensku sa už nájdu príklady vstupov ﬁnančných investorov.
Máme na mysli nielen investície silných domácich ﬁnančných
skupín. Finanční investori sa významne podieľali na založení nízko
nákladovej leteckej spoločnosti SkyEurope, či dnes už obrovského
mobilného operátora Orange Slovensko. Určite si mnohí pamätajú
jeho fungovanie pod názvom Globtel GSM, keď skupina lokálnych
a medzinárodných investorov získala telekomunikačnú licenciu
a prakticky z ničoho vybudovala spoločnosť, ktorá dnes patrí
medzi slovenských TOP 10. Finanční investori boli aj pri českej
Zenitve, ktorá vznikla z pôvodných Léčiv a po následnom prikúpení
Slovakofarmy úspešne skončila na burze.
Existujú rôzne typy investorov, s rôznymi nastaveniami
a investičnými kritériami. V každom prípade netreba zabúdať,
že transakcia s ﬁnančným investorom je hlavne o ľuďoch.
Či už ako ﬁnančný investor na jednej strane, alebo pôvodný
vlastník, manažment alebo podnikateľ na druhej strane,
si vyberáte partnera, s ktorým budete musieť dlhodobo existovať.
Treba preto detailne zvážiť, akých ﬁnančných investorov pre svoj
zámer oslovíte. *
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Autori sú partnermi spoločnosti CabernetFinance, ktorá je členom najväčšej
celosvetovej siete nezávislých poradcov IMAP a má bohaté skúseností pri
poradenstve v oblasti štruktúrovania ﬁnančných zdrojov a hľadaní vhodných
investorov.

Takto sa snažili, aspoň navonok, ukázať
legálny pôvod peňazí. Verejné práčovne,
ale aj umývacie linky áut sa na tento
účel hodili výborne, keďže boli založené
na hotovostných transakciách. Jedným
z vlastníkov práčovne bol aj povestný
gangster Al Capone. Názov pranie peňazí
sa postupne stal zaužívaným, keďže dobre
vystihoval proces zmeny ilegálnych, čiže
špinavých peňazí, cyklom transakcií na
príjmy legálne, teda čisté.

Pôvod špiny
Aktivity, z ktorých špinavé peniaze pochádzajú,
sú veľmi rôznorodé. Okrem už spomínaného
pašovania alkoholu a hazardu, sú dnes zdrojom
nelegálnych príjmov najmä aktivity spojené
s obchodom s drogami. Drogové peniaze pochádzajú
nielen z pouličného predaja, ale najmä z aktivít
veľkých, medzinárodne aktívnych organizovaných
skupín. Špinavé peniaze prúdia do svetovej
ekonomiky aj z predaja zbraní, z ilegálnej emigrácie,
falšovania peňazí, veľkých lúpeží, pašovania
umeleckých a historických diel, krádeží áut.
Okrem vymenovaných kriminálnych aktivít
sa nečisté peniaze akumulujú aj z ﬁnančných
podvodov, ako sú úverové, bankové, daňové alebo
pyramídové hry. * Proces prania je, podobne ako
pôvod peňazí, tiež veľmi variabilný. Zvyčajne má
tri základné fázy. V prvom rade je potrebné
hotovosť, pochádzajúcu z kriminálnej činnosti,
niekde uložiť. Na umiestnenie slúžia ﬁnančné
inštitúcie, alebo nákup ﬁnančných aktív. Nasleduje
maskovanie peňazí, keď špinavé peniaze prechádzajú
rôznymi transakciami, pričom dochádza k procesu
zakrývania skutočného pôvodu peňazí. V súčasnosti
sa maskovanie najbežnejšie a veľmi pohodlne
prevádza on-line transakciami, ktoré ponúkajú
anonymitu, rýchlosť, vzdialenosť a hlavne malú
kontrolovateľnosť. Na záver sa už očistené peniaze
integrujú napríklad investíciami do nehnuteľností,
alebo nákupom cenných papierov, naspäť do legálnej
ekonomiky. Tieto tri fázy prania často splývajú,
alebo sa prekrývajú. Pranie je zväčša produktom
ﬁnančných podvodov, ale niekedy je podvod
pokračovaním prania alebo prebieha súčasne s ním.

Rôzne formy prania
Peniaze získané z kriminálnej aktivity sú
použiteľné až po vypraní. Na očistenie peňazí

sa používajú rôzne metódy a rozličné práčovne.
Napriek variabilite majú metódy prania aj spoločné
črty. Všetky slúžia na zakrytie pôvodu peňazí,
práči musia mať kontrolu nad procesom prania
a napokon je potrebné ich často meniť. * Jednou
z najjednoduchších a najstarších metód prania
peňazí je uloženie špinavej hotovosti systémom
množstva menších vkladov do viacerých
domácich bánk. Tento spôsob prania je však
využiteľný iba pri menších sumách. Pri vkladaní
veľkej hotovosti vzniká risk, že banky zaevidujú
vysoký vklad a budú ho hlásiť ako podozrivú
transakciu. * Druhou veľmi rozšírenou metódou
prania je pašovanie hotovosti do cudziny, zväčša
krajiny s menej striktnými bankovými zákonmi.
Tam sa špinavé peniaze vložia do banky a odtiaľ
sa pošlú do krajiny pôvodu. Aj tu existuje
pre práčov nebezpečenstvo, že peniaze budú
odhalené na hranici, alebo ukradnuté na
ceste. Pre eliminovanie spomenutých rizík
prania sa medzi práčmi stali populárne
nebankové subjekty. V niektorých štátoch
nemajú také striktné oznamovacie povinnosti
pri podozrivých transakciách ako banky
a sú preto ťažšie kontrolovateľné. Na toto
pranie sa využívajú napríklad zmenárne,
životné poisťovne, spoločnosti poskytujúce
pôžičky. * V niektorých krajinách, hlavne
juhovýchodnej Ázie, Blízkeho východu
a Afriky, sa na pranie využíva aj akési
podzemné bankovníctvo. To je založené
na dôvere a rodinných kontaktoch. Zasielateľ
vloží peniaze do rúk podzemného bankára,
ten kontaktuje spolupracovníka v inej krajine,
ktorý vydá potrebnú hotovosť príjemcovi,
zníženú o poplatky. V tomto systéme peniaze
nejdú cez žiadnu inštitúciu ani nie sú pašované
cez hranice, a preto je pre finančnú políciu
ťažké ich vypátrať.

Podniky s vysokými tržbami
Na pranie peňazí sa používajú aj neﬁnančné
inštitúcie. Najčastejšie na to slúžia podniky
s vysokým podielom hotovosti na tržbách,
ako sú bary, krčmy, reštaurácie, podniky s hracími
automatmi, prípadne kasína. Tieto podniky
sú väčšinou vhodné iba na prepratie menších
súm špinavých peňazí. Na veľké pranie sa často
používajú ﬁrmy založené v takzvaných daňových
rajoch, teda krajinách, ktoré nemajú striktnú

bankovú a ﬁnančnú legislatívu, a tak poskytujú
práčom väčšiu neviditeľnosť. V minulosti
boli obľúbenou destináciou špinavých peňazí
švajčiarske banky. Po sprísnení švajčiarskych
bankových zákonov sú dnes populárnejšie krajiny
ako Bermudy, Monako, Singapur či ostrov Man.
Na prepieranie hotovosti vo ﬁrmách založených
v daňových rajoch sa využívajú napríklad ﬁktívne
faktúry za neexistujúce služby, ale aj podplácanie
tamojších politikov. Pri tomto spôsobe čistenia
špinavej hotovosti hrozia práčom viaceré riziká.
Ak si pranie príliš geograﬁcky roztrúsia, hrozí im
strata kontroly nad samotným procesom.
Prepierači peňazí musia počítať aj s tým,
že politické režimy v daňových rajoch sú často
nestabilné. Napokon je tu aj riziko zníženia zisku
a odhalenia, keďže sa do očistného procesu zapája
čoraz viac spolupáchateľov.

Najznámejší prípad prania
Medzi jedno z najrozsiahlejších odhalených praní
špinavých peňazí a zároveň jeden z najväčších
finančných škandálov sveta, patrí prípad Bank
of Credit and Commerce International (BCCI)
z roku 1988. O veľkosti chytenej ryby svedčí
aj fakt, že táto medzinárodná banka mala v čase
odhalenia jej nečestných praktík 400 pobočiek v 78
krajinách sveta a jej aktíva sa odhadovali
na 25 miliárd USD. Zapojenie banky do prania
peňazí bolo odhalené pri vyšetrovaní toku drogovej
hotovosti v meste Tampa na Floride. To bol však
len vrchol ľadovca. Postupne sa zistilo, že banka
je zapojená nielen do prania peňazí, ale aj do
ﬁnancovania terorizmu, obchodu so zbraňami
a nukleárnymi technológiami, prostitúcie
a pašovania nelegálnych emigrantov. Samozrejme,
že sa neštítila ani podplácania a daňových
podvodov. * Prípad BCCI je učebnicový príklad
prania peňazí. Zahŕňal v sebe všetky spomenuté
fázy a tiež viaceré metódy prania. Navyše BCCI
je dobrým príkladom ﬁnančnej inštitúcie ochotne
investujúcej v mene práčov peňazí, keďže nimi bola
kontrolovaná. Vyšetrovanie z roku 1988 zistilo,
že do prania peňazí bolo zapojených aj niekoľko
vysokopostavených zamestnancov banky a celkovo
sa v banke prepralo okolo 20 miliárd USD. Súdny
proces a odsúdenie vinných bankárov bol začiatok
konca BCCI. Skrachovala v roku 1991. Zanechala
státisíce veriteľov a dlhy v hodnote viac ako
12 miliárd USD. *
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