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Jakim jesteś aniołem?
Bez względu na to, czy włożyłeś 10 tysięcy funtów w rundę przyjaciół i rodziny, czy działasz
jako prywatny inwestor typu Dragons’ Den, jesteś aniołem biznesu. Ale jakim? Przyjrzyj się
poniższym kategoriom i zobacz, czy rozpoznajesz w nich siebie lub swoich znajomych.

Hobbysta?
Wszystkie te wydarzenia networkingowe, wyjścia, zajadanie przekąsek i picie wina wątpliwej jakości –
czego tu nie lubić? Można przyjrzeć się nowinkom świata inwestycji, zabłysnąć przed kolegami mądrą
uwagą i zaimponować żonie/dzieciom/wnukom wiedzą na temat najnowszych trendów w serwisach
społecznościowych i smartphonowych wynalazkach. Oczywiście inwestujesz tylko czasami (nie jesteś
idiotą), a z jakiegoś powodu te nieliczne inwestycje nigdy nie dały szczególnego zwrotu. Dwie okazały
się całkowitą porażka, trzy jakoś przędą, ale nigdy nie dadzą ci dziesięciokrotnego zwrotu, na który
liczyłeś, a jedna z nich, już po raz enty, „wymaga jeszcze ostatnich czterystu tysięcy funtów”, żeby
naprawdę wystartować. Podchodzisz jednak do tego filozoficznie. Warto jest utopić ze sto tysięcy, żeby
można było mówić o „firmie, w którą zainwestowałem", a twój księgowy jest zadowolony.
Zalety: status i zabawa
Wady: ciągły brak zwrotu z inwestycji
Na co należy uważać: inwestycje będące studniami bez dna

Doradca?
Zarobiłeś swoje i szybko przeszedłeś na emeryturę, ale czujesz, że chcesz dać coś od siebie. Masz
bogate doświadczenie i nie potrzebujesz zapłaty. W zasadzie to nie wiesz, co ze sobą począć od czasu
sprzedaży twojej genialnej firmy kilka lat temu za 20 mln funtów i tęsknisz za dreszczykiem, jaki daje
tworzenie czegoś nowego. Nie chcesz całego tego zamieszania i dwudziestogodzinnych dni pracy
związanych z otwarciem nowego biznesu, dlaczego więc nie pomóc komuś, kto tego chce? Oczywiście
też zainwestowałeś, ale te pieniądze są niczym w porównaniu do czasu i wiedzy, jakie możesz
zaoferować. Co prawda twoja żona od czasu do czasu zastanawia się, co robisz całymi dniami i,
szczerze mówiąc, jest to niemalże praca w pełnym wymiarze godzin, zwłaszcza jeśli chodzi o
namierzanie tego dziwnie nieuchwytnego CEO, któremu odpowiedź na twoje maile zajmuje całą
wieczność, ale co zrobić – przecież wspierasz młode pokolenie.
Zalety: wspaniałe poczucie spełnienia
Wady: nie dla leniwych
Na co należy uważać: przekroczenie granic

Ekspert?
Wiesz o twojej dziedzinie high-tech więcej, niż większość twoich znajomych Aniołów. Masz faktycznie
ogromną wiedzę w specjalistycznym obszarze i prawdopodobnie mieszkasz blisko Oxfordu lub
Cambridge. To właśnie ty zadajesz niejasne, ale wiele mówiące pytania podczas prezentacji. Być może
masz zbyt wygórowane wymagania inwestycyjne, przez co straciłeś kilka szans, ale jesteś pewien, że
twój obecny portfel, choć niewielki, jest czymś, z czego można być dumnym. Oczywiście w wybranej
przez ciebie branży jest to długa rozgrywka, ale w przypadku sukcesu istnieje możliwość wywarcia
wpływu na miliony istnień. No i rozumiesz wszystkie dokumenty techniczne, które otrzymujesz.
Zalety: sposób na spieniężenie wiedzy
Wady: jeżeli technologia jest kiepska, jest naprawdę kiepska
Na co należy uważać: inwestorzy VC pojawią się na ostatnią rundę
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Superanioł?
Sieci aniołów biznesu to strata pieniędzy – nigdy nie znalazły ci przyzwoitej propozycji. No może kilka,
ale trwało to całą wieczność, przeszkadzały ci, no i nie przepadasz za przekąskami. Masz czas,
doświadczenie i dużo pieniędzy do zainwestowania. Ile możesz kupować nieruchomości i antyków?
Poza tym chcesz być w grze, która oferuje wyzwania. Ty i twoi koledzy jesteście profesjonalistami
(jesteście dosłownie o krok od zostania inwestorami VC) i macie zespół ludzi, który wszystko sprawdza,
sprawdza i jeszcze raz sprawdza, aby upewnić się, że posiadacie najwyższej jakości informacje, jakie
są dostępne przed podjęciem inwestycji. Nie masz co prawda tych bezpośrednich relacji z firmami, w
które inwestujesz, jakie miałeś jako zwykły anioł, ale twoje działania przebiegają niezwykle sprawnie
przy doskonałym poziomie wsparcia, co jest, szczerze mówiąc, bardzie praktyczne niż spanikowane
telefony w piątkowe wieczory.
Zalety: naprawdę dobry portfel
Wady: zdystansowanie od inwestycji
Na co należy uważać: faktyczne zostanie inwestorem VC
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