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پیشگفتار حامی
به نام خدا
بــا پیشــرفت تکنولــوژی بســیاری از کســبوکارها بــه ایــن فکــر افتادنــد کــه بــرای
بقــای خــود ،از عادتهــای پیشــین فاصلــه بگیرنــد و بــا روشهــای نوآورانــه بــا
موانــع روب ـهرو شــوند .هــر چنــد کــه بعضیهــا آنقــدر خوششــانس نیســتند کــه از
ایــن موانــع عبــور کننــد و در ایــن مســیر از بیــن میرونــد .توجــه بــه تکنولوژیهــای
روز و اهمیــت یافتــن نــوآوری ،نیــازی بــود کــه در دیج ـیکاال بــه عنــوان بزرگتریــن
کس ـبوکار تجــارت الکترونیــک کشــور بوجــود آمــد و همیــن احسـ ِ
ـاس نیــاز منجــر
بــه تولــد دیجینکســت شــد.
دیجینکســت مرکــز نــوآوری و ســرمایهگذاری گــروه دیجـیکاال اســت کــه بــا تمرکــز بــر
زنجیــره ارزش تجــارت الکترونیــک بــا اســتفاده از ابزارهــای لبــه تکنولــوژی از زمســتان
 1397مشــغول بــه کار اســت .ایــن مجموعــه بــا هــدف خلــق داســتانهای موفقیــت
کارآفرینــان و کمــک بــه ایجــاد و توســعه نــوآوری ،فعالیــت میکنــد .دیجینکســت
بـرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،فعالیتهایــی از جنــس ســرمایهگذاری در اســتارتاپها،
کمــک بــه توســعۀ تکنولــوژی ،پیششــتابدهی و شــتابدهی کســبوکارهای نوپــا و
برگــزاری برنامههــای آموزشــی را انجــام میدهــد.
برنامههــای آموزشــی کــه در دیجینکســت برگــزار میشــود در راســتای ایجــاد محیطــی
پویــا بــرای افــراد بااســتعداد و عالقهمنــد بــه تکنولــوژی و همراهــی آنهــا در رشــد
و پــرورش ایدههــای جدیدشــان اســت کــه بــه صــورت وبینارهــای آموزشــی دوره و
رویــداد برنامهریــزی و اجــرا میشــود.
پیششــتابدهی و شــتابدهی کســبوکارهای نوپــا بــا عنــوان «کمپهــای اســتارتاپی
دیجینکســت» هــر ســال در دو نوبــت زمســتان و تابســتان برگــزار میشــود .در ایــن
برنامــه اف ـرادی کــه روحیــۀ کارآفرینــی و مهارتهــای الزم ب ـرای ایجــاد و توســعۀ یــک
محــور نوآورانــه را دارنــد ،در برنامــه حاضــر شــده و بــه مرحلــۀ
محصــول تکنولوژی
ِ

پیششــتابدهی وارد میشــوند .کارآفرینــان کمپهــای اســتارتاپی بــه مــدت  6تــا 8
مــاه بــرای توســعۀ ایدهشــان تــا رســیدن بــه محصــول تــاش میکننــد و در تمــام
ایــن مســیر منتورهــای دیجینکســت تــا رســیدن بــه مرحلــۀ شــتابدهی در کنارشــان
هســتند.
توســعۀ تکنولــوژی از موضوعــات بســیار مهــم فعالیــت در دیجینکســت اســت کــه
در واحــدی بــه نــام «تکاســتودیو» دنبــال میشــود .در تکاســتودیو چالشهایــی
کــه صنعــت روزانــه بــا آنهــا ســرکار دارد مطــرح و چارهیابــی میشــوند .متخصصــان
فعــال در ایــن واحــد در تالشانــد نیازهــا و مشــکالت صنعــت را بــا تکنولوژیهایــی
مثــل هــوش مصنوعــی ،رباتیــک ،بالکچیــن ،اینترنــت اشــیاء و  ...حــل کننــد.
کســبوکارهایی کــه بــه روشهــای ذکــر شــده فعالیــت خــود را آغــاز و تــا رســیدن
بــه محصــول اولیهشــان مســیر موفقیتآمیــزی را طــی کردنــد ،ب ـرای جــذب ســرمایه
بــه مرحلــۀ ارزشگــذاری و ارزیابــی موشــکافانۀ واحــد ســرمایهگذاری دیجینکســت
ورود میکننــد تــا بــرای ادامــۀ مســیر توســعه و رشــد خــود از دیجینکســت
یــا ســرمایهگذاران فرشــته ،ســرمایۀ نقــدی دریافــت کننــد .تیــم ســرمایهگذاری
دیجینکســت عــاوه بــر تزریــق ســرمایه بــه اســتارتاپهایی کــه فعالیــت خــود را از
صفــر در دیجینکســت آغــاز کردهانــد ،کســبوکارهای نوپــای فعــال در اکوسیســتم
اســتارتاپی ایــران را همــواره رصــد کــرده و بــرای ســرمایهگذاری در مرحلــۀ بــذری و
پیشبــذری دعــوت بــه مذاکــره میکننــد.
ســبد ســرمایهگذاری دیجینکســت در حــال حاضــر شــامل  25کســبوکار نوآورانــه
اســت کــه بــا اســتفاده از مهمتریــن ابزارهــای تکنولــوژی از جملــه یادگیــری ماشــین،
هــوش مصنوعــی ،فضــای ابــری ،پــردازش تصویــر و صــوت ،اینترنــت اشــیاء و  ...در
زنجیــرۀ ارزش تجــارت الکترونیــک ب ـرای خلــق ارزشــی نــو گام برداشــتهاند.

به امید خلق داستانهای موفقیت کارآفرینان ایرانی
روابط عمومی دیجینکست

فهرست

پیشگفتار مترجم 11
پیشگفتار فرد ویلسون (ویرایش سوم) 19
پیشگفتار جیمز پارک (ویرایش سوم) 22
پیشگفتار دیک کاستولو (ویرایش  ۱و 24 )۲
مقدمه [ویراست چهارم] 26
مقدمه 32
فصل  .1بازیگران 35
فصل  .۲پیشنیاز جذب سرمایه 55
فصل  .۳چگونه سرمایه جذب کنیم؟ 61
فصل  .۴مروری اجمالی بر تفاهمنامۀ سرمایهگذاری 85
فصل  .۵اصطالحات اقتصادی تفاهمنامۀ سرمایهگذاری 89
فصل  .۶اصطالحات مفاهیم کنترلی در تفاهمنامۀ سرمایهگذاری 129
فصل  .۷سایر شروط موجود در تفاهمنامۀ سرمایهگذاری 147
فصل  .۸وام قابلتبدیل به سهام 173
فصل  .۹جدول سهامداری 195
فصل  .۱۰تأمین سرمایۀ جمعی 203
فصل  .۱۱بدهی خطرپذیر 213

فصل  .۱۲صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر چگونه کار میکنند 241
فصل  .۱۳تاکتیکهای مذاکره 267
فصل  .۱۴راه درست جذب سرمایه 295
فصل  .۱۵مسائل پیش رو در مراحل مختلف تأمین مالی 303
فصل  .۱۶نامۀ عزم سرمایهگذاری :تفاهمنامهای دیگر 309
فصل  .۱۷نحوۀ بهخدمت گرفتن مشاور مالی و سرمایهگذاری 337
فصل  .۱۸تفاهمنامههای سرمایهگذاری چرا بهوجود آمدند؟ 349
فصل  .۱۹نکات حقوقی که هر کارآفرین باید بداند 355
سخن مؤلفان 372
پیوست  :Aنمونه تفاهمنامۀ سرمایهگذاری 374
پیوست  :Bتفاهمنامۀ سرمایهگذاری 394 Foundry Group
پیوست  :Cنمونه نامۀ عزم سرمایهگذاری (409 )LOI
پیوست  :Dمنابع بیشتر 416
واژهنامه 419
دربارۀ مؤلفان 442
برگرفته از کتاب جامعۀ استارتاپی 444
نمونه قراردادها در ایران 453

تقدیم به پدر مرحومم دکتر محمدرضا فخرکه همیشه پشتیبان من بود
و چند سالی است جای خالیاش را به شدت احساس میکنم.
_ وحید فخر

پیشگفتار مترجم
روزهـای ابتدایـی فعالیتـم در حـوزۀ سـرمایهگذاری خطرپذیـر ،روزهـای پرچالـش و
رویارویـی بـا اصطالحـات سـخت و نامفهـوم ایـن حـوزه بـود ،بـه یـاد دارم ،در ابتـدا وقتـی
کلمـات  Tag Alongو  Drag Alongرا شـنیدم سـاعتها در اینترنـت بـه دنبـال
مفهـوم و کاربـرد آن گشـتم ،تـا در نهایـت بـا کتـاب ونچـر دیلز و برد فلد نویسـنده شـهیر آن
ی اسـت کـه هـرکارآفرین،
آشـنا شـدم ،کتـاب ونچـر دیلـز شـاید اولیـن و ضروریتریـن کتابـ 
هـر سـرمایهگذار خطرپذیـر و شـاید هـر عالقهمنـد حـوزۀ اسـتارتاپی بایـد مطالعـه کنـد .بـه
سـراغ هـر اسـتارتاپ موفقـی کـه برویـم ایـن موضوع کـه تامین سـرمایه بخـش ناگزیر
رشـد و موفقیـت آن بـوده اسـت ،جلـب نظر میکند .جذب سـرمایه شـاید مولفۀ کافی
نباشـد اما این اتفاق نظر وجود دارد که در مسـیرکارآفرینی الزمه راه اسـت .براسـاس
مطالعۀ سـایت  CBINSIGHTSکه روی  111اسـتارتاپ در سـال  2018صورت پذیرفت،
مهمترین دلیل شکسـت اسـتارتاپها اتمام سـرمایه و یا عدم موفقیت در جذب سـرمایه
اعلام شـده اسـت ،بـه طـور متوسـط از هـر  100اسـتارتاپی کـه شکسـت میخورنـد38 ،
اسـتارتاپ مشـکالت جـذب سـرمایه را دلیـل آن دانسـتهاند .بایـد دانسـت کـه مسـیر جذب
سـرمایه از VCهـا بسـیار پیچیـده و رقابتی اسـت و عـدم تقارن اطالعاتی مابیـن کارآفرینان
و سـرمایهگذاران ایـن فرآینـد را دشـوارتر میکنـد ،بـه خصـوص درکشـور مـا ایـران نیـز بـه
دلیـل وجـود بازارهـای مـوازی جـذاب حجم سـرمایهگذاری روی اسـتارتاپها چنگـی به دل
نمیزنـد ،ایـن موضـوع بیشـتر بـه چشـم میخـورد ،امـا خبـر خـوب اینکـه بـه کمـک ایـن
کتـاب و دانسـتن مفاهیـم اقتصـادی ،حقوقـی و مذاکراتی بیان شـده در آن ،مسـیر دشـوار
بسـیار همـوار شـده و شـانس کارآفرینـان بـرای جـذب سـرمایه بـه شـدت افزایـش مییابد.
تقدیـم بـه تمـام فعـاالن اکوسیسـتم اسـتارتاپی و سـرمایهگذاری خطرپذیـر
کشـور عزیـزم ایـران ،کـه بـا سـختی و بـا تمـام وجـود بـرای رشـد هرچـه بیشـتر
ایـن بخـش نوظهـور اقتصـاد میکوشـند.
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چرخه عمر جذب سرمایه استارتاپ
اسـتارتاپها در چرخـۀ عمـر خـود ،بـرای رشـد و تامیـن هزینههـا بـه جـذب سـرمایه نیاز
دارند که در هر مرحله از رشـد اسـتارتاپ متفاوت و از طریق منابع مختلفی صورت میگیرد.
ابتداییتریـن مرحلـۀ تأمیـن مالـی برای یک شـرکت آنقدر زود اتفـاق میافتد که گاهی
حتـی جـزو مراحـل سـرمایهگذاری محسـوب نمیشـود .ایـن مرحلـه کـه بـه نـام پیشبـذری
( )pre-seedشـناخته میشـود ،به آن دورهای گفته میشـود که بنیانگذاران شـرکت برای
اولیـن بـار میخواهنـد فعالیـت خـود را شـروع کننـد و اقـدام بـه سـاخت محصـول اولیـه
نماینـد .متداولتریـن افـرادی کـه در مرحلـۀ پیشبـذری اقـدام بـه سـرمایهگذاری میکننـد
خود بنیانگذاران ،یا حتی دوسـتان ،حامیان و خویشاوندانشـان هسـتند .این مرحله ممکن
اسـت خیلـی سـریع اتفـاق بیفتـد یـا مدتها طول بکشـد ،که ایـن امر به ماهیت شـرکت و
بوکار بسـتگی دارد .همچنین محتما اسـت
هزینههـای اولیـۀ مربـوط بـه توسـعۀ ایدۀ کسـ 
کـه سـرمایهگذاران در ایـن مرحلـه نخواهند که سـهامدار شـرکت شـوند.
مرحلـۀ بـذری ( ،)Seedاولیـن مرحلـۀ رسـمی تامیـن مالـی اسـت .ایـن مرحلـه عموما
بوکار اولیه یا تجارت مخاطرهآمیز به دسـت
بیانگر اولین مبلغ رسـمی اسـت که یک کسـ 
مـیآورد .برخـی شـرکتها از مرحلـۀ سـرمایۀ بذری جلوتـر نمیروند و شکسـت میخوردند،
یـا بـه سـود قابـل قبولـی میرسـند و بـه سـراغ دورههـای بعـدی سـرمایهگذاری نمیرونـد.
مرحلـۀ بـذری بـه یک اسـتارتاپ کمـک میکند تا قدمهـای اولیه ،همانند توسـعۀ محصول
را محکمتـر بـردارد .یـک شـرکت به کمک سـرمایۀ بـذری میتواند محصول نهایی را بسـازد،
مخاطبـان هـدف خـود را تعییـن کنـد و تیمـی را بـرای انجام ایـن وظایف اسـتخدام نماید.
مراحـل اولیـه و ثانویـه که گاهی از آنها به سـریهای سـرمایهگذاری شـامل سـریهای
ِای ،بـی ،سـی و  ...نیـز یـاد میشـود ،در گام بعـدی توسـعه قـرار دارنـد .در ایـن دوران
کسـبوکار مسـیر درسـت کسـب درآمـد و رشـد خـود را یافتـه و بـا تامین سـرمایۀ بیشـتر،
میتواند رشـد فزایندهای را رقم بزند .این مرحله جایی اسـت که اسـتارتاپ رشـد نمایی به
خـود گرفتـه و منحنـی  Sشـکل رشـد خـود را میسـازد.
در نهایت نیز آخرین تکۀ پازل چرخۀ عمر تامین سـرمایه را میتوان خروج کارآفرینان
توسـط عرضـۀ عمومـی سـهام شـرکت یـا خریـد و تملیـک نامیـد .رسـیدن بـه ایـن مرحلـه
رویـای بسـیاری ازکارآفرینان اسـت.
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تامین مالی از جنس اعطای سهام
بازار ثانویه

سرمایهگذاران خطرپذیر ،ادغام
و تملیک و شرکای استراتژیک

مراحل نهایی

IPO

مراحل پیشبذری و بذری

راهاندازی استارتاپ
توسط کارآفرینان

Mezzanine
سر
یه
ای

3rd
سرم

ای ه
گذا
ری

زمان

درآمد

عرضۀ
بازار سهام اولیۀ
(بورس) سهام

مراحل اولیه

شتابدهندهها ،سرمایهگذاران
فرشته ،دوستان و خانواده

سر به سری
هزینه و درآمد

2nd
1st

درۀ مرگ

چرخۀ عمر تامین مالی استارتاپ

در هر مرحله از جذب سرمایۀ استارتاپ مهمترین بخش را میتوان مفاهیم اقتصادی،
حقوقی و مذاکراتی جذب سـرمایه دانسـت ،اگرکسـبوکار به شـدت آیندهدار و جذابی نیز
داشـته باشـید در صـورت عـدم توجـه بـه ترمهـای قـراردادی یـک معاملـۀ سـرمایهگذاری
خطرپذیـر و یـا عـدم دقـت در مذاکـرات کـه بخـش عمـدهای از معاملـه را شـامل میشـود،
احتمال از دسـت دادن سـرمایه ،سـهام و یا شکسـت کسـبوکار خود را افزایش میدهید.
کتـاب ونچـر دیلـز مهمتریـن منبع شـما برای موفقیت در این مسـیر خواهد بـود و فراموش

نکنیـد کـه همـواره معاملـه نکـردن بهتر از انجـام یک معامله بد اسـت.

دربارۀ کتاب
پـس از اتمـام ایـن کتـاب ،سـالها تجربـۀ دردنـاک ،آزمـون و خطـا و یادگیـری حیـن
کار را از مشـاورانی بـا حـق مشـاورههای گرانقیمـت در اختیـار خواهیـد داشـت .ایـن کتـاب
بهمعنـای واقعـی کلمـه معـادل یادگیـری کونگفـو در یـک لحظه اسـت ،اگر روزی به سـراغ
VCهـا رفتیـد ،مطمئـن باشـید کـه بـا کمـک بهتریـن مشـاورههایی کـه ازکتـاب میگیریـد
کاملاً آمـاده شـدهاید.
کارآفرینـان زیـادی بعـد از خوانـدن این کتـاب گفتهاند که کاش در ابتـدای کار این کتاب
را میداشـتند ،چـون بـه صرفهجویـی در وقـت و هزینـۀ آنها کمک شـایانی میکرد.
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بـرد و جیسـون کتابـی نوشـتهاند کـه مطالعـۀ آن بـرای هـرکارآفریـن ،دانشـجو و کارآفریـن
تـازهکار و مشـتاق بسـیار مهـم اسـت ،امـا اهمیـت مطالعـۀ آن فقـط بـه ایـن افـراد محـدود
نمیشـود .همانطـورکـه ایـن کتـاب را میخوانـدم ،نکتههـای علمی جدیـدی را یافتم که حتی
بهرغـم تمامـی تجربیاتـی کـه تـا بـه امـروزکسـب کـردهام میتوانـم از آنهـا بهخوبـی اسـتفاده
کنـم .اگـر VCهسـتید یـا میخواهیـد  VCباشـید ،بهسـرعت خوانـدن ایـن کتـاب را شـروع
بوکار خود رسـیدهاید .سـرانجام،
کنیـد تـا مطمئـن بشـوید کـه بـه درک کاملـی از پویایـی کسـ 
اگـر وکیلـی هسـتید کـه بـا معاملات در ایـن حـوزه سـروکار داریـد ،بـه خـود لطفی کنیـد و این
ً
صرفا برای اینکه به ابزاری برای شـکنجۀ دشـمنان خود مسـلح باشـید.
کتاب را بخوانید ،حتی
مفاهیمی که در این کتاب خواهید خواند به طور خالصه شامل موارد زیر است؛
ِ
خـاص تفاهمنامههـای سـرمایهگذاری خطرپذیـر کـه بـه سـه
•اصطالحـات
بخـش تقسـیم شـده اسـت :اصطالحـات مربـوط بـه جنبههـای اقتصـادی،
اصطالحـات مربـوط بـه جنبههـای کنترلـی و سـایر اصطالحات .تالش شـده
اسـت تـا دیـدی متعـادل از اصطالحـات خـاص و همچنیـن اسـتراتژیهای
متناسـب بـرای رسـیدن بـه یـک معاملـۀ عادالنـه را ارائـه شـود.
•فلسـفۀ وجـودی تفاهمنامـۀ سـرمایهگذاری همـراه بـا نکتههایـی دربـارۀ
چندیـن مسـئلۀ حقوقـی رایـج ،که بسـیاری از شـرکتهای نوپا بـا آن روبهرو
هسـتند .گرچـه ایـن کتـاب همـۀ جزئیاتـی را کـه هـر کارآفریـن بایـد بدانـد
پوشـش نمیدهـد ،امـا سـعی شـده اسـت تـا مهمتریـن نکتههایـی را کـه
کارآفرینـان بایـد بـه آن توجـه کننـد در نظـرگرفتـه شـود.
•همۀ مسـائلی که در طول فرایند تأمین مالی خطرپذیر و همچنین پس از
جـذب سـرمایه بـا آن روبـهرو خواهیـد شـد .ونچـر دیلز جزئیـات تفاهمنامۀ
سـرمایهگذاری را پوشـش داده اسـت ،بازیگـران ایـن فراینـد را بررسـی و
دربـارۀ نحـوۀ آمادهسـازی شـرکت بـرای تأمیـن مالـی صحبـت کرده اسـت و
بـه طـورکامـل فراینـد جـذب سـرمایه ،نحوۀ کار شـرکتهای سـرمایهگذاری
خطرپذیـر را بررسـی و برخـی اصـول اساسـی مذاکـره را شـرح داده اسـت.
•بـه تعـدادی از بایدهـا و نبایدهـای فراینـد جـذب سـرمایه پرداختـه شـده
اسـت و بهعنـوان یـک امتیـاز ویـژه ،فصلـی از این کتـاب به سـاختار نامۀ عزم
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سـرمایهگذاری ،کـه ممکـن اسـت در ابتـدای فراینـد تملیـک دریافـت کنیـد،
اختصـاص داده شـده اسـت .سـرانجام در آخریـن ویرایـش ،چندین موضوع
جدیـد از جملـه نحـوۀ مذاکـره دربـارۀ معاملات بدهـی خطرپذیـر ،نحـوۀ
آمادهسـازی شـرکت بـرای جـذب سـرمایۀ موفـق و نحـوۀ همـکاری با مشـاور
مالـی و سـرمایهگذاری در فراینـد فـروش شـرکت را توضیـح داده اسـت.
ازآنجاکـه بسـیاری از مفاهیـم ایـن حـوزه خشـک و ثقیـل اسـت ،تلاش زیـادی شـده
اسـت تـا کمـی طنـز را چاشـنی کارکنیم .ما بارهـا و بارها کتاب را بازبینـی ،مطالعه ،تصحیح
و بازخوانـی کردیـم ،امـا میدانیـم که هنوز اشـتباهات یا موضوعاتی وجـود دارد که بهخوبی
توضیح داده نشـده اسـت.

دربارۀ مترجم
زمانـی کـه ویرایـش آخـر ایـن کتـاب را میخوانـدم ،تـک تـک ترمهـای قراردادهایـی کـه
بسـته بـودم جلـوی چشـمانم مـرور میشـد .کتـاب ونچـر دیلـز سالهاسـت کـه ماننـد یـک
کتـاب راه در دفتـرکارم همیشـه حضـور داشـته اسـت و ماننـد یـک فرهنگ سـرمایهگذاری
خطرپذیـر هرزمـان بـا سـوالی مواجه میشـدم بـه آن مراجعـه میکردم ،خوانـدن این کتاب
را اسـاتیدم بـه مـن توصیـه کردنـد و ایـن روزهـا نیز بـه همه کارآفرینـان خوانـدن این کتاب
را توصیـه میکنـم .اگـر در یـک جملـه بخواهـم خـودم را معرفـی کنم شـیفتۀ مباحث مالی
و سـرمایهگذاری اسـتارتاپها هسـتم .به خصوص مدلسـازی با اکسـل و پیشبینی آیندۀ
اسـتارتاپ از سـرگرمیهایم اسـت .اما وقتی متوجه شـدم این بازی پیچیدهتر از سـلولهای
نرمافـزار اکسـل اسـت تصمیـم گرفتـم مطالعـه و آموختـن در ایـن حـوزه را بـه طـور جـدی
آغـازکنـم .افـرادی چـون اریـک ریـس ،بـرد فلد ،آسـمون دامـودارن و شـرکتهای همچون
آندرسـن هورویتز و بسـیاری از افراد و شـرکتهای حاضر در این حوزه منابعی بودند که با
خوانـدن مطالـب و تجربیاتشـان بیشـتر و بیشـتر در ایـن حوزه غرق شـدم.
ت فعال
اکنون نیز چند سالی است در حوزۀ سرمایهگذاری خطرپذیر و در چندین شرک 
در ایـن صنعـت مشـغول بـه فعالیـت و کسـب تجربه هسـتم .در ایـن مدت با بیـش از 1000
اسـتارتاپ نیازمنـد جـذب سـرمایه مذاکـره داشـتهام ،حـدودا  100کسـبوکار را ارزشگذاری
کـردهام و بـه طـور مسـتقیم نیـز در بیـش از  50معاملـه سـرمایهگذاری خطرپذیـر و چندیـن
هیئـت مدیـره اسـتارتاپ حضـور داشـتهام و افتخـار همـکاری بـه عنـوان مشـاور در چندیـن
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اسـتارتاپ و شـرکت سـرمایهگذاری خطرپذیـر نیـز بـه آموختههایم بسـیار افزوده اسـت.
بایـد توجـه داشـت کـه اکوسیسـتم سـرمایهگذاری اسـتارتاپی در کشـورمان همچـون
نـوآور شـکل گرفتـه بـر مبنـای
مفهومـش نوپاسـت و عمـری زیـادی از اولیـن کسـبوکارهای
ِ
سـرمایهخطرپذیر نمیگذرد .به همین علت اسـت که اکثر مفاهیم و مدلهای مورد اسـتفاده
درکشـور با کمی تمایز و گاهی تاخیر از پیشـروان این صنعت در دنیا همچون سـرمایهگذاران
حاضـر در منطقـه سـیلیکونولی الهـام گرفتـه شـده اسـت و منابع مورد اسـتفاده درکشـور نیز
بسـیار بـا منابعـی جهانـی آن مشـترکاند .کتـاب حاضـر نیـز مفاهیم پرکاربـردی به شـما خواهد
آموخت که در بسـیاری از قراردادهای سـرمایهگذاری خطرپذیر مشـاهده خواهد کرد ،همچنین
ایـن کتـاب را میتـوان مکملـی بـرکتابـی کـه قبلتر ترجمـه کـردهام؛ "سـرمایهگذاری خطرپذیر؛
رازهای جاده سـندهیل" منتشـر شـده توسـط نشـر نوین دانسـت که توصیه میکنم اگر ونچر
دیلـز مـورد توجـه شـما قـرارگرفت حتمـا آن کتـاب را نیز مطالعـه نمایید.

کتاب سرمایهگذاری خطرپذیر (نشر نوین)
در نهایت؛ اگر شـما هم شـیفتۀ نوآوری و حل مفاهیم پیچیده و جدید کسـبوکار به
خصـوص در حـوزۀ سـرمایهگذاری خطرپذیـر هسـتید این کتاب را حتمـا بخواند ،با ضمانت
من پشـیمان نمیشوید!

توضیحاتی که قبل از خواندن کتاب باید بدانیم
کتـاب حاضـر را میتـوان در دسـتۀ کتابهای تخصصی حوزۀ سـرمایهگذاری ،اسـتارتاپی
و حقوقـی نامیـد کـه نویسـنده سـعی دارد مفاهیـم تخصصـی را با بیانـی صریح و اسـتفاده از
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مثالهایـی متنـوع بـه سـادگی بیـان کنـد .همانطـورکـه بیـان شـد ایـن حـوزه درکشـورمان
نوپـا بـوده و بسـیاری از مفاهیـم تخصصـی و اصطالحـات بـه کار رفتـه درکتاب نیـز جایگزین
پرکاربرد و مناسـبی در زبان فارسـی ندارند .به همین دلیل ،ترجمۀ کتاب و تالش برای حفظ
اصالـت و کالم نویسـنده در هنـگام ترجمـه ،یافتن عبارات کاربردیتـر میان فعاالن این حوزه
در متن و تشـریح آن در پانوشـت فرآیند زمانبری شـد .در انتهای کتاب نیز فهرسـت واژگان و
اصطالحات به ترتیب حروف الفبای انگلیسـی به همراه توضیحات فارسـی جهت کاربردیتر
شـدن کتـاب قـرارگرفته اسـت .همچنیـن چندین نمونه قرارداد اسـتارتاپی رایـج در ایران نیز
ت نسـخۀ فارسـی افزوده شـد.
برای اسـتفاده کارآفرینان و فعاالن این حوزه به پیوسـ 

تشکر ویژه
در مسـیر ترجمۀ این کتاب افتخار داشـتم که از همراهی عزیزان و مجموعههایی فاخر
اسـتفاده ببـرم .در ابتـدا از نشـر نویـن بـه عنـوان ناشـر تخصصـی کسـبوکار بـه دلیـل اعتمـاد
یدریغشـان تشـکر میکنـم .از سـرکار خانـم پریسـا رضوانـی کـه در
بـه بنـده و حمایتهـای ب 
بازخوانـی و اصالحـات کتـاب کمـک شـایانی بـه اینجانـب داشـتند نیـز صمیمانـه متشـکرم.
همچنیـن الزم اسـت از انجمـن سـرمایهگذاری خطرپذیر ایران و جنـاب آقای یونس حمیدی
کـه در راه ترجمـۀ ایـن کتـاب بنـده را همراهـی نمودنـد ،تشـکر ویژهای داشـته باشـم.

مشتاقانه منتظر ارتباط شما هستیم
امیـدوارم تـا حـد امـکان ابهامـات احتمالـی را برطـرف کـرده باشـم .بـا ایـن حـال قطعـا
اشـکاالت و ابهاماتـی در ترجمـه وجـود دارد کـه جهـت رفـع این مـوارد و همچنین دریافت
هرگونـه پیشـنهاد ،انتقـاد و اصالحـات مدنظـر بیصبرانـه مشـتاقیم .در چـاپ بعـدی کتـاب
نیـز در نظـر داریـم بخشـی بـه عنـوان نظـرات خوانندگان ارجمندمـان قراردهیـم که منعکس
کننـده نقطـه نظـرات شـما عزیـزان در رابطـه بـا این کتـاب خواهد بـود ،در این رابطـه نیز در
انتظـار دریافـت پیامهـای ارزنده شـما هسـتیم.
راههای ارتباطی:
: Vahidfakhr@gmail.comایمیل
: @Vahidf24شبکههای اجتماعی

پیشگفتار فرد ویلسون
(ویرایش سوم)
اولیـن هفتـۀ کاریام را بهعنـوان سـرمایهگذار خطرپذیـر بهخاطـر مـیآورم۲۵ .سـاله
بـودم ،سـال  ۱۹۸۶بـود و تـازه در یـک شـرکت سـرمایهگذاری خطرپذیر 1شـروع بـه کارکرده
بـودم .بـرای سـه سـرمایهگذار خطرپذیـر بـا تجربـه در یـک شـرکت کوچـک بهنـام Euclid
 Partnersکار میکـردم ،جایـی کـه ده سـال اول کارم را آنجـا گذرانـدم .روزی یکـی از ایـن
سـه شـریک ،بلیس مککروم ،2وارد دفتر من شـد (بله ،من در ۲۵سـالگی در مرکز ر ِ
اکفلر
دفتـرکار داشـتم) و گفـت« :آیـا میتوانی تأمین مالی سـهمیلیوندالری شـرکت  XYZرا که
ارزش آن پیش از تزریق سـرمایه نُه میلیون دالر اسـت با ده درصد سـهام تشـویقی صادر
نشـده مدلسـازی کنـی؟ سـپس بـه دفتـر بـزرگ خـود بازگشـت کـه با شـریک دیگـر میلتون
پاپـاس 3مشـترک بـود و در پشـت سـاختمان قرار داشـت.
پشـت میـزم نشسـتم و بـه فکـر افتـادم .بخـش «تأمیـن مالـی سـهمیلیوندالری» را
متوجـه شـدم .فکـرکـردم میتوانـم قسـمت «سـهام تشـویقی ده درصد» را هم کشـف کنم،
امـا «ارزش پیـش از تزریـق سـرمایه »4چـه معنایـی داشـت؟ مـن هرگـز ایـن اصطلاح را
ً
تقریبـا یـک دهـه قبـل از امـکان جسـتوجو در  Netscapeو
نشـنیده بـودم .ایـن ماجـرا
اینترنـت بـود و چنیـن راهحلـی وجـود نداشـت .بنابرایـن ،بعـد از حـدود ده دقیقه شـجاعت
بـه خـرج دادم ،بهسـمت آن دفتـر بـزرگ رفتـم و به بلیس گفتـم« :میتوانـی ارزش پیش از
سـرمایهگذاری را بـرای مـن توضیـح بدهـی؟»

 :Venture Capital .1مؤسسـاتی که سـرمایۀ الزم را برای کسـبوکارهای نوپا ،اسـتارتاپها و کارآفرینان
مسـتعد جهش و رشـد فراهم میکنند .این سـرمایهگذاریها با ریسـک زیادی همراه اسـت.
2. Bliss McCrum
3. Milton Pappas
4. Pre-money
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بنابراین ،یادگیری ۳۱سـالۀ من در حوزۀ سـرمایههای خطرپذیر آغاز شـد و تا به امروز
کـه ایـن مقاله را مینویسـم ادامه دارد.
بوکار سـرمایهگذاری خطرپذیـر در سـال  ۱۹۸۵صنعتـی خانگـی بـود ،بـا معامالت
کسـ 
همسـرمایهگذاری 1و زبانـی کاملاً مختـص بـه خـودش .ممکـن اسـت فـرد بدبینـی بگویـد
سـرمایهگذاری خطرپذیـر بهگونـهای طراحـی شـده اسـت کـه بـرای همـۀ افراد غیـر از VCها
مبهـم و گنـگ باشـد ،تـا آنهـا در مذاکـره بـا کارآفرینـان از همۀ قـدرت خود اسـتفاده کنند.
بوکار  VCدر چنـد دفتـر
مـن ایـن عقیـده را بهطـورکامـل قبـول نـدارم .فکـر میکنـم کسـ 
کوچـک در بوسـتون ،نیویـورک و سانفرانسیسـکو رشـد کـرد و دههـا نفر یا شـاید صدها نفر
از شـرکتکنندگان اصلـی ،بههمـراه مشـاوران حقوقـی خـود ،سـاختارهایی ایجـاد کردند که
بـرای آنهـا منطقـی بـود .سـپس متـن مختصـری را تدویـن کردنـد تـا بتوانند بهکمـک آن با
هـم ارتبـاط برقـرارکنند.
امـا داسـتان پیدایـش سـرمایۀ خطرپذیـر هرچه باشـد ،زبـان معاملات خطرپذیر برای
بسـیاری از افـراد تـا بـه امـروزگیجکننـده و مبهـم اسـت .ایـن بهنفع خودیهـای صنعت و
بهضـررکسـانی اسـت کـه تـازه بـه راهاسـتارتاپ و سـرمایهگذاری خطرپذیـر روی آوردهاند.
در سـالهای میـان  ۲۰۰۰و  ،۲۰۱۰بعـد از اینکـه اولین شـرکت سـرمایهگذاری خطرپذیر
خـود ،Flatiron Partners ،را منحـل کـردم و قبـل از اینکـه Union Square
 Venturesرا تأسـیس کنـم ،وبالگنویسـی را شـروع کـردم .یکـی از اهدافـم از وبلاگ
ً
تقریبا بیسـت سـال در
 )AVC (www.avc.comشفافسـازی دنیای مبهم  VCبود که
آن زندگـی کـرده بـودم .ورودم بـه وبالگنویسـی بهکمـک یکـی از دوسـتان و سـرمایهگذاران
یعنـی بـرد فلـد صـورت گرفـت .همسـرمایهگذاری 2از بیـن نرفتـه اسـت و ایـن چیـز خوبـی
اسـت .بـا مطالعـۀ منظـم وبلاگ  AVCو تفکـرات فلـد ،هـر کارآفریـن میتوانـد سـرعت
خـود را در یادگیـری مفاهیـم مربـوط بـه اسـتارتاپها و سـرمایههای خطرپذیـر افزایـش
دهـد .مـن و بـرد بـرای تالشهایمـان بـا هـدف ایجاد شـفافیت در زمینۀ سـرمایۀ خطرپذیر
بازخوردهـای مثبـت بسـیاری گرفتیـم ،بنابرایـن ایـن کار را ادامـه دادیـم و اکنـون اگـر در

 :Club Deals .1معامالتـی کـه بـه خریـد سـهام خصوصـی اشـاره دارد کـه در آن چندیـن شـرکت سـهامی
خـاص داراییهـای خـود را بـرای خریـد یـک شـرکت ترکیـب میکننـد.
2. Club Investing
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توجو کنید ،نوشـتههای من
اینترنـت کلیـدواژهای ماننـد «سـهام ممتـاز مشـارکتی »1را جسـ 
و بـرد را در اولیـن صفحـۀ نتایـج جسـتوجو خواهیـد دیـد.
برد و شـریکش ،جیسـون مندلسون (مشـاور حقوقی استارتاپ که بهسمت  VCتغییر

مسـیر داد) ،یـک قـدم جلوتـر رفتنـد و در سـال  ۲۰۱۱کتابـی بـا نـام معاملات خطرپذیـر
نوشـتند .این کتاب به کتابی کالسـیک تبدیل شـده و اکنون به چاپ سـوم رسـیده اسـت.
اگـر در سـال  ۱۹۸۵ایـن کتـاب وجـود داشـت ،مجبـور نبـودم در مقابـل بلیس اعتـراف کنم
کـه نمیدانسـتم ارزش قبـل از سـرمایهگذاری بـه چـه معناسـت.
اگـر یـک کتـاب راهنمـا بـرای یادگیـری زبان مرمـوز و گیجکننـدۀ سـرمایههای خطرپذیر
و سـاختارهای تأمیـن مالـی سـرمایههای خطرپذیـر وجـود داشـته باشـد ،همیـن کتـاب
«معاملات خطرپذیـر» اسـت .هرکسـی که بـه اسـتارتاپ ،کارآفرینی ،سـرمایهگذار فرشـته و
سـرمایهگذاری خطرپذیـر عالقهمنـد اسـت بایـد بـه خـود لطـف کنـد و ایـن کتـاب را بخواند.
فرد ویلسون
شریک USV
جوالی ۲۰۱۶

1. Participating preferred

پیشگفتار جیمز پارک
(ویرایش سوم)
گراه  ۲۸۰دیـدم بهیـاد
اولیـن بـاری را کـه تابلـوی خروجـی جـادۀ سـندهیل را در بـزر 
دارم .ایـن ماجـرا مربـوط بـه سـال  ۱۹۹۹بـود ۲۲ .سـال داشـتم ،تـازه از دانشـگاه هـاروارد
فارغالتحصیـل شـده بـودم و همبنیانگـذار و مدیـر ارشـد فنـی اسـتارتاپی مسـتقر در
بوسـتون بـودم .مـن و همبنیانگـذارم تصمیـم گرفتیـم که در جسـتوجوی پـول ،تور خود
را دورتـر پرتـاب کنیـم و بـرای دیـدار بـا VCها به سـیلیکونولی رفتیم .وقتـی خروجی جادۀ
سـندهیل را دیـدم ،احسـاس کـردم بهشـدت مضطـرب و نگرانـم .بالفاصلـه متوجـه شـدم
آمادگـی و دانـش کافـی را نـدارم .حـس میکـردم انـگار بـرای امتحان مدرسـه کاملاً مطالعه
نکرده باشـم .در دبیرسـتان ،درسـت قبل از یک مسـابقۀ دو کشـوری ،اگر در تمرین بهاندازۀ
کافـی نمیدویـدم ،چنیـن احساسـی داشـتم .آیـا در آن زمـان ،درسهـای خـود را بهخوبـی
یـاد نگرفتـه بـودم؟ چـرا در چنیـن جلسـۀ مهمـی دربـارۀ افـراد و صنعتـی که میخواسـتم از
آنهـا سـرمایه جـذب کنـم بیاطلاع و نـاآگاه ظاهـر شـدم؟ خـب ،در سـال  ۱۹۹۹بـرای یک
کارآفریـن کمتجربـۀ ۲۲سـاله ،درک همـۀ اینهـا چنـدان آسـان نبـود.
ً
واقعـا موفـق شـدیم بـرای آن اسـتارتاپ سـرمایه جـذب کنیـم ،امـا بهدلیـل
مـا
اشـتباههای خودمـان و شـرایط سـخت آن زمـان ،در نهایـت دو سـال بعـد کار خـود را
تعطیل کردیم .بااینحال ،من دو دوست خوب یعنی اریک و گوخان را در آن استارتاپ
پیـدا کـردم و بالفاصلـه شـرکت دیگـری بهنـام  Windup Labsتأسـیس کردیـم .پس
از چهـار سـال کار فوقالعـاده سـخت Windup ،را بـه ( CNET Networksاکنـون
بخشـی از  )CBS Interactiveدر سـال  ۲۰۰۵فروختیم و همۀ ما به سانفرانسیسـکو
نقلمـکان کردیـم.
در سـال  ،۲۰۰۷مـن و اریـک  CNETرا تـرک کردیـم تـا  Fitbitرا راهانـدازی کنیـم.
ً
نسـبتا کمـی کار خـود را شـروع کردیم،
راسـتش را بخواهیـد ،مـن و اریـک بـا جاهطلبیهـای
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امـا هرچـه زمـان میگذشـت ،جاهطلبیهـای مـا بیشـتر میشـد .از سـال  ۲۰۰۷تـا امـروز،
تعـداد کارکنـان ایـن شـرکت بـه بیـش از  ۱۵۰۰نفـر افزایش یافته اسـت و آخریـن راهنمایی
مـا بـرای سـرمایهگذاران درآمـد تقریبـی  ۲/۵میلیارد دالر در سـال  ۲۰۱۶را بههمراه داشـت.
مـا بیـش از  ۶۶میلیـون دالر سـرمایۀ خصوصـی را از طریـق VCهـا ،ازجملـه برد و جیسـون
در گـروه  Foundry Groupجـذب کردیـم .در سـال  Fitbit ،۲۰۱۵بهصـورت عمومـی
عرضـه شـد و در بزرگتریـن عرضـۀ عمومـی اولیـۀ ( )IPOتاریخ در حوزۀ لـوازم الکترونیکی
مصرفـی ،موفـق بـه جـذب بیـش از ۸۰۰میلیـون دالر سـرمایه شـدیم .مـن از زمان تأسـیس
شـرکت همچنـان مدیرعامل هسـتم.
وقتـی ایـن کتـاب را میخوانـدم ،متعجـب شـدم کـه چگونـه بهطـور خالصـه مجموعـۀ
 ۱۶سـال تجربۀ من در جذب سـرمایه ،معامله و کار با VCها و مشـاوران حقوقی شـرکت
را بـه رشـتۀ تحریـر درآورده اسـت .کاش میتوانسـتم بـه گذشـته سـفرکنـم و ایـن کتـاب را
(همـراه بـا یـک آیفـون و ایـدهای بـرای فیسبـوک) بـه خود ۲۲سـاله و مضطربـم بدهم.
شـما خوانندۀ عزیز فرصت بزرگی بهدسـت آوردهاید .پس از اتمام این کتاب ،سـالها
تجربـۀ دردنـاک ،آزمـون و خطـا و یادگیـری حیـن کار را از مشـاورانی بـا حـق مشـاورههای
گرانقیمـت در اختیـار خواهیـد داشـت .ایـن کتاب بهمعنـای واقعی کلمه معـادل یادگیری
گراه ۲۸۰
کونگفـو در یـک لحظـه اسـت ،هماننـد نئـو در فیلم ماتریکـس .اگر روزی در بـزر 
تابلـوی جـادۀ سـندهیل بـه چشـمتان خورد ،مطمئن باشـید کـه با کمک بهترین مشـاورهها
از بهتریـن VCهایـی کـه میشناسـم کامالً آماده شـدهاید.
_ جیمز پارک
همبنیانگذار و مدیرعامل Fitbit
جوالی ۲۰۱۶

پیشگفتار دیک کاستولو
(ویرایش  ۱و )۲
ایکاش زمانـی کـه اولیـن شـرکتم را تأسـیس میکـردم ایـن کتـاب را در اختیار داشـتم.
آن موقـع ،مـن سـهام ممتـاز را از سـهام مـرغ تشـخیص نمـیدادم و تصـور میکـردم حـق
اولیـن اسـتنکاف اصطالحـی دربـارۀ لیگ  NFLاسـت.
حـال مـن بهعنـوان مدیرعامـل توئیتـر و بنیانگـذار سـه شـرکت دیگـر ،کـه یکیشـان
را شـرکتهای سـهامی خـاص خریدهانـد و دوتـای دیگـر را شـرکتهای دولتـی خریـداری
کردهانـد ،بسـیاری از مفاهیـم و آموزههـای موجـود در ایـن کتـاب را بهسـختی آموختـهام.
مـن در ایـن راه سـرمایهگذاران و مشـاوران بزرگـی داشـتم ،امـا همچنان مجبـور بودم همۀ
تکنیکهـا ،تلههـا و ظرافتهـا را بهتنهایـی کشـف کنـم و یـاد بگیـرم .مـن و شـرکایم در
اولیـن شـرکت خـود ،رسـانههای تحـت شـبکه  ،Burning Doorتازهکار بودیـم ،بنابراین
اشـتباههای زیـادی مرتکـب شـدیم .امـا در نهایت موفق شـدیم در سـال  ۱۹۹۶این شـرکت
را بهفـروش برسـانیم و بهانـدازهای پـول در اختیـار داشـتیم کـه میتوانسـتیم بهمـدت یـک
سـال هـر روز صبـح قهوههـای بلنـد اسـتارباکس بخریـم.
چندیـن سـال بعـد ،مـن و شـرکایم در  Burning Doorیـک شـرکت جدیـد بهنـام
 Spyonitرا تأسـیس کردیـم .ایـن شـرکت عملکـرد بهتـری داشـت و در سـپتامبر ۲۰۰۰
بـه یـک شـرکت عمومـی بهنـام  Solutions ۷۲۴فروختـه شـد .سـهام مـا بهمـدت یـک
سـال بسـته شـد (مـا در آن زمـان بـا حقوق ثبـت در بورس آشـنایی کافی نداشـتیم) و وقتی
سـهام خـود را در اواسـط سـپتامبر  ۲۰۰۱دوبـاره در اختیـارگرفتیـم ،سـقوط حبـاب اینترنـت
و پیامدهـای مالـی حادثـۀ ۱۱سـپتامبر باعث شـد ارزش سـهام مـا کاهش یابد ،تـا جایی که
بتوانیـم هـر روز صبـح در اسـتارباکس پـول قهـوه را بپردازیـم.
بنابرایـن ،مثـل همـۀ کارآفرینـان خـوب ،دوباره تالش کردیـم .این بار بـا دانش و تالش
بسیار بیشتر FeedBurner ،را در سال  ۲۰۰۴تأسیس کردیم .ما چندین مرحله سرمایۀ
خطرپذیـر جـذب کردیـم ،ازجملـه در مرحلـۀ بـذر از  ،DFJ Portageدر مرحلۀ سـری  Aاز
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( Mobius Venture Capitalشـرکتی کـه بـرد فلـد و جیسـون مندلسـون در آن زمـان
عضـو آن بودنـد) و  Sutter Hillو مرحلـۀ سـری  Bاز .Union Square Ventures
 FeedBurnerبهسـرعت رشـد کـرد و قبـل از اینکـه خودمـان متوجـه شـویم،
شـرکتهای مختلفی ازجمله گوگل به خرید شـرکت ما بسـیار عالقه داشـتند .سـرانجام در
سـال  ۲۰۰۷گـوگل شـرکت مـا را خریـداری کـرد و به من اجازه داد تا دیگـر از مقیاس میزان
خریـد قهـوه بـرای تعییـن میـزان فـروش شـرکت اسـتفاده نکنم.
پـس ازگذرانـدن چندیـن سـال درگوگل ،من برای عضویت در توئیتر اسـتخدام شـدم،
جایـی کـه اکنـون مدیرعامـل آن هسـتم .در طـول مدت حضـور من در این شـرکت ،توئیتر
رشـد چشـمگیری داشـته اسـت .تعـداد کارمنـدان از  ۵۰بـه بیـش از  ۴۳۰رسـیده و طـی دو
مرحلـۀ تأمیـن مالـی ،سـرمایۀ خـود را بیش از  ۲۵۰میلیـون دالر افزایش داده اسـت.
وقتـی دوبـاره بـه دانسـتههای خود دربارۀ معاملات  ،VCخرید شـرکت ،نحوۀ عملکرد
 VCو روش مذاکـره فکـر میکنـم ،بسـیار خوشحـال میشـوم کـه میببینـم از آن روز در
اوایـل دهـۀ  ،۱۹۹۰کـه بنیانگـذار رسـانههای تحت شـبکۀ  Burning Doorبـودم ،چقدر
فاصلـه گرفتـهام .وقتـی ایـن کتـاب را خواندم ،مرتب در ذهن خود میگفتـم« :وقتی ابتدای
شـروع کار مـن بـود ،چـرا ایـن کتـاب را در اختیـار نداشـتم؟» چـون دانـش موجـود در ایـن
کتـاب بـه صرفهجویـی در وقـت و هزینـهام کمـک شـایانی میکرد.
بـرد و جیسـون کتابـی نوشـتهاند کـه مطالعـۀ آن بـرای هـرکارآفریـن ،دانشـجو و کارآفریـن
تـازهکار و مشـتاق بسـیار مهـم اسـت ،امـا اهمیـت مطالعـۀ آن فقـط بـه ایـن افـراد محـدود
نمیشـود.همانطورکـه ایـن کتـاب را میخوانـدم ،نکتههـای علمـی جدیـدی را یافتـم که حتی
بهرغـم تمامـی تجربیاتـی کـه تـا بـه امـروزکسـب کـردهام میتوانـم از آنهـا بهخوبـی اسـتفاده
کنـم .اگـر  VCهسـتید یـا میخواهیـد  VCباشـید ،بهسـرعت خوانـدن ایـن کتـاب را شـروع
بوکار خود رسـیدهاید .سـرانجام،
کنیـد تـا مطمئـن بشـوید کـه بـه درک کاملـی از پویایـی کسـ 
اگـر وکیلـی هسـتید کـه بـا معاملات در ایـن حـوزه سـروکار داریـد ،بـه خـود لطفی کنیـد و این
ً
صرفا برای اینکه به ابزاری برای شـکنجۀ دشـمنان خود مسـلح باشـید.
کتاب را بخوانید ،حتی
_ دیک کاستولو
مدیرعامل توئیتر
مارس ۲۰۱۱
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یکـی از راههـای تأمیـن سـرمایۀ شـرکت تأمیـن مالـی خطرپذیـر اسـت .درحالیکـه تنها
درصـد کمـی از شـرکتها سـرمایههای خطرپذیـر جـذب میکننـد ،بسـیاری از شـرکتهای
بـزرگ فنـاوری ازجملـه Google، Apple،Cisco Systems ،Yahoo ،Netscape
 ،Sun Microsystems Compaq ، Digital Equipment Corporationو
 America Onlineدر اوایـل تأسـیس خـود اقـدام بـه تأمیـن مالـی خطرپذیـرکردهانـد.
برخـی از مهمتریـن شـرکتهای کارآفریـن امـروز ماننـد فیسبـوک ،توئیتـر ،ایربیانبـی،
لینکدیـن و اوبـر نیـز از دریافتکننـدگان سـرمایههای خطرپذیـر بودهانـد.
طـی  ۲۵سـال گذشـته مـا درگیـر صدهـا نمونـه تأمیـن مالـی بهوسـیلۀ سـرمایههای
خطرپذیـر بودهایـم .حـدود  ۱۵سـال پیـش ،پـس از یـک تأمیـن مالـی ویـژۀ چالشبرانگیـز،
تصمیـم گرفتیـم مجموعـهای از مقـاالت را در قالـب پسـتهای وبلاگ بنویسـیم تـا رونـد
تأمیـن سـرمایۀ خطرپذیـر را واضحتـر توضیـح بدهیـم .نتیجـۀ آن مجموعـه تفاهمنامـۀ
سـرمایهگذاری در وبلاگ بـرد شـد (www.feld.com/archives/ category /
 )term-sheetکـه الهامبخـش ایـن کتـاب بـود.
با ظهور هر نسـل جدید ازکارآفرینان ،عالقه به یادگیری نحوۀ معامالت سـرمایهگذاری
خطرپذیـر نیـز افزایـش مییابـد .مـا از طریـق فعالیتهایـی کـه بهعنـوان سـرمایهگذار
خطرپذیـر در شـرکت خـود ،1Foundry Group ،داریـم و همچنیـن از طریـق مشـارکت
در  ،2Techstarsبـا بسـیاری از کارآفرینـان نوپـا مواجـه میشـویم .بهدلیـل برقـراری ایـن
ارتباطـات همـواره بـه ایـن نتیجـه میرسـیدیم کـه هیچ راهنمای مشـخصی بـرای معامالت
سـرمایهگذاری خطرپذیـر وجـود نـدارد و تصمیـم گرفتیـم خودمـان دسـتبهکار بشـویم.

 .1یک شـرکت سـرمایهگذاری خطرپذیرکه در اسـتارتاپهای فناوریمحور در آمریکا و کانادا سرمایهگذاری
میکند.
 .2یـک شـتابدهنده و شـرکت سـرمایهگذاری عملیاتـی اسـت کـه بـه کارآفرینـان در تمامـی بخشهـای
مدیریـت کسـبوکار ازجملـه دسـتیابی بـه سـرمایه ،منتورینـگ ،جـذب مشـتری و ...کمـک میکنـد.
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علاوه بـر تشـریح مفصل معامالت سـرمایهگذاری خطرپذیر ،سـعی کردیـم زمینههایی
را بـرای بازیگـران ،سـازوکار معاملات و نحـوۀ کار صندوقهـای سـرمایهگذاری خطرپذیـر
ایجـاد کنیـم .مـا در بخشـی ازکتـاب بـر مذاکـرات تمرکـز میکنیـم ،فقـط بـه ایـن منظورکه
از نقطهنظـر دیگـری بـه نحـوۀ تفکـر سـرمایهگذاران خطرپذیـر دربـارۀ مذاکـره نـگاه کنیـم.
مـا همچنیـن وظیفـۀ ارائـه و تشـریح تفاهمنامـۀ دیگـری را بـر عهـده گرفتیـم کـه کارآفرینان
خوشـبخت بـا آن روبـهرو میشـوند ،یعنـی تفاهمنامـۀ قصـد خریـد شـرکت شـما.
در هـر نسـخه ازکتـاب ،بخشهایـی را دربـارۀ انواع روشهای جایگزین جذب سـرمایه،
ازجملـه وامهـای قابلتبدیـل بـه سـهام ،1تأمیـن سـرمایۀ جمعـی 2و عرضـۀ اولیـۀ مبتنـی
بـر رمـز ارز 3اضافـه کردیـم .اخیـر ًا بخشهایـی را دربـارۀ اسـتخدام مشـاور حقوقـی و کار بـا
بانکـداری سـرمایهگذاری 4و همچنیـن یـک بخـش دقیق دربـارۀ تأمین مالـی از طریق بدهی
خطرپذیـر اضافـه کردهایم.
مـا سـعی کردیـم میـان دیـدگاه کارآفرینـان و دیدگاه سـرمایهگذاران دیدگاهـی متعادل
اختیـارکنیـم .بهعنـوان سـرمایهگذاری کـه در مراحل اولیه تأسـیس سـرمایهگذاری میکند،
میدانیـم کـه بـه چشـمانداز مرحلـۀ اولیـه گرایـش بیشـتری داریـم ،امـا سـعی میکنیـم
زمینـهای را فراهـم کنیـم کـه بـرای هـر مرحلـۀ تأمیـن سـرمایه مفید باشـد.
همچنیـن در هـر فرصتـی کـه بهدسـت آوردیـم بـا مشـاوران حقوقـی مـزاح کردیـم.
امیدواریـم ایـن کتـاب بـرای تحقـق هدفتـان ،کـه ایجـاد شـرکتی بـزرگ اسـت ،مفیـد باشـد.

مخاطبان این کتاب
هنگامـی کـه بـرای اولیـن بار به فکر نـگارش این کتاب بودیم ،قصد داشـتیم کارآفرینان
نوپـا را مخاطـب هـدف خـود قـرار دهیم .ما سـابقهای طوالنی در جذب سـرمایه و همکاری
بـا کارآفرینـان نوپـا داریـم و اغلـب بیشـتر از اینکـه بـه آنهـا چیـزی یـاد بدهیـم از آنهـا یاد
میگیریـم .بهدلیـل فعالیـت در  ،Techstarsبـا طیـف گسـتردهای از سـؤالهای مربوط به
تأمیـن مالـی و سـرمایههای خطرپذیـر ازکارآفرینـان نوپا مواجه شـدیم .ما سـعی کردیم در
Convertible notes
Crowdfunding
Initial coin offerings
Investment Banking

1.
2.
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4.
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ایـن کتـاب بهطـورکامل بـه این سـؤالها پاسـخ دهیم.
وقتـی کتـاب را نوشـتیم ،فهمیدیـم کـه بـرای کارآفرینان باتجربه نیز بسـیار مفید اسـت.
ازکارآفرینانـی کـه پیشنویسهـای اولیـۀ مـا را خواندنـد یـا دربارۀ آنچه مینوشـتیم شـنیده
بودنـد بازخوردهـای خوبـی دریافت کردیم .آنها میگفتند :ایکاش هنگام تأسـیس اولین
شـرکت خـود ،کتابـی ماننـد ایـن در اختیار داشـتیم .وقتی از آنها پرسـیدیم« :آیا این کتاب
امـروز نیـز بـرای شـما مفیـد خواهـد بـود یـا نـه؟» بسـیاری گفتنـد« :بلـه ،کاملاً ».بخشهای
مختلـف کتـاب ،ازجملـه مذاکـره و روش کار صندوقهای سـرمایهگذاری خطرپذیر ،حاصل
گفتوگوهـای طوالنـی بـا کارآفرینـان با تجربهای اسـت کـه به ما گفتند ایـن مطالب باید در
قالـب وبلاگ یا کتـاب بیان شـوند .خب ،حاال اینجاسـت!
قبـل از اینکـه یـک فـرد کارآفرینـی نوپـا باشـد ،اغلب یـک کارآفرین مشـتاق اسـت .این
کتـاب بـرای کارآفرینـان مشـتاق در هـر سـنی مناسـب اسـت .اگـر دانشآمـوز یـا دانشـجو
هسـتید و بـه کارآفرینـی عالقـه داریـد ـ چـه در دانشـکدۀ بازرگانـی ،دانشـکدۀ حقـوق،
دبیرسـتان یـا تحصیلات تکمیلـی ـ از ایـن کتـاب بهرهمنـد خواهیـد شـد .مـا کالسهـای
زیـادی را بـا موضوعـات مختلـف ایـن کتـاب برگـزارکردهایـم و امیدواریـم کـه ایـن کتـاب به
مرجعـی اسـتاندارد بـرای هـر کالس کارآفرینـی تبدیـل شـود.
مـا زمانـی سـرمایهگذاران بیتجربـهای بودیـم .اغلـب بـا توجـه کـردن به سـرمایهگذاران
باتجربهتـر و همچنیـن مشـارکت فعـال در معاملات بـر اندوختههـای خـود اضافـه کردیم.
امیدواریـم کـه ایـن کتـاب بـه ابـزاری دیگر برای هر سـرمایهگذار مشـتاق تبدیل شـود ،خواه
یـک سـرمایهگذار فرشـته باشـد یا یـک سـرمایهگذار خطرپذیر.
بـا وجـود اینکـه کتـاب را بـرای کارآفرینـان و سـرمایهگذاران نگاشـتهایم ،امیدواریـم کـه
حتـی مشـاوران حقوقـی نیـز از آن اسـتفاده کننـد .حداقـل امیدواریـم کـه آنهـا کتـاب را بـه
همـکاران کمتجربـۀ خـود توصیـه کننـد تـا همـۀ مـا پیرامـون معاملات خطرپذیـر بـه زبانی
مشـابه صحبـت کنیم.
سـرانجام ،ذینفعـان مطالعـۀ ایـن کتـاب شـامل سـرمایهگذاران ،مشـاوران حقوقـی و
کارآفرینـان اسـت ،بهویـژه آن دسـته ازکارآفرینانـی کـه بهطور فعال در معاملهها مشـارکت
دارنـد .همسـران مـا همیشـه میگوینـد« :هـر چیزی کـه دربـارۀ سـرمایهگذاری خطرپذیر یاد
گرفتیـم حاصـل گـوش دادن بـه تماسهای تلفنی شماسـت ».امیدواریم که شـریک زندگی
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شـما نیـز بتوانـد هـر از چنـد گاهـی بـه ایـن کتـاب نگاهی بینـدازد .در ایـن صـورت ،زمانی که
دارید از سـرمایهگذار خود بهدلیل تحمیل پذیرش سـهام ممتاز مشـارکتی 1گله و شـکایت
میکنیـد ،همسـرتان شـرایط را درک و بـا شـما همـدردی میکند.

مروری بر مطالب کتاب
با تاریخچۀ مختصری از تفاهمنامۀ سـرمایهگذاری خطرپذیر و صحبت دربارۀ طرفهای
مختلفـی کـه در معاملات سـرمایهگذاری خطرپذیر شـرکت میکنند شـروع میکنیم .بخش
بعدی به آمادگی برای جذب سـرمایه و انتخاب مشـاور حقوقی مناسـب میپردازد.
سـپس دربـارۀ نحـوۀ تأمیـن مالـی از سـرمایهگذاران خطرپذیـر ،ازجملـه تعییـن مقـدار
سـرمایهای کـه کارآفریـن بایـد جـذب کنـد ،بحـث خواهیـم کـرد .ایـن بخـش شـامل چگونگـی
آمادهسـازی شـرکت بـرای جـذب سـرمایۀ پیشنیازهـای الزم قبـل از ورود بـه مسـیر جـذب
سـرمایه اسـت .بهعنوان بخشـی از این پیشنیازها ،فرایندی را بررسـی میکنیم که بسـیاری از
سـرمایهگذاران خطرپذیر برای انتخاب شـرکتهای مناسـب برای تأمین سـرمایه طی میکنند.
سـپس بهطـورکامـل دربـارۀ اصطالحـات خاصـی بحث میکنیـم کـه در تفاهمنامههای
سـرمایهگذاری خطرپذیـر اسـتفاده میشـود .مـا ایـن مبحـث را بـه سـه فصـل تقسـیم
کردهایـم :اصطالحـات مربـوط بـه جنبههـای اقتصـادی ،اصطالحـات مربـوط بـه جنبههـای
کنترلـی و سـایر اصطالحـات .تلاش میکنیـم تـا دیـدی متعـادل از اصطالحـات خـاص و
همچنیـن اسـتراتژیهای متناسـب بـرای رسـیدن بـه یـک معاملـه عادالنـه را ارائـه دهیـم.
پـس از فصلهایـی کـه بـه تفاهمنامـه میپردازنـد ،دربـارۀ چگونگـی عملکـرد وام
قابلتبدیـل بـه سـهام 2و جوانـب مثبـت و منفـی آن در مقایسـه بـا روش جذب سـرمایه از
طریـق عرضـۀ سـهام صحبـت میکنیـم.
در ادامـه ،چندیـن روش جایگزیـن جـذب سـرمایه ،ازجملـه تأمیـن سـرمایۀ جمعـی
مبتنـی بـر محصـول ،سـهام و تأمیـن سـرمایۀ جمعـی مبتنـی بـر توکـن و تفـاوت آنهـا بـا
روشهـای سـنتی سـرمایهگذاری خطرپذیـر را توضیـح میدهیـم .بهدنبـال آن یـک بخـش
کامـل دربـارۀ بدهـی خطرپذیـر ارائـه میشـود.
1. Participating preferred
2. Convertible Debt
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سـپس دربـارۀ نحـوۀ فعالیـت شـرکتهای سـرمایهگذاری خطرپذیـر ،ازجملـه نحـوۀ
انگیـزش و پـاداش سـرمایهگذاران خطرپذیـر ،بـه بحـث و گفتوگـوی کامـل میپردازیـم.
همچنیـن بررسـی میکنیـم کـه چگونـه ایـن واقعیتهـای سـاختاری بـر شـانس تأمیـن
سـرمایۀ شـرکت یـا روابـط بیـن سـرمایهگذار خطرپذیـر ،شـرکت و کارآفریـن پـس از فراینـد
جـذب سـرمایه تأثیـر میگذارنـد.
ازآنجاکـه رونـد جـذب سـرمایه مذاکـرات زیـادی را شـامل میشـود ،ایـن کتـاب
آموزشهـای اولیـهای دربـارۀ مذاکـره و نحـوۀ عملکـرد مطلوب یـا نامطلوب اسـتراتژیهای
خـاص در دنیـای سـرمایهگذاری خطرپذیـر ارائـه میدهـد .مـا سـعی میکنیـم بـه کارآفریـن
کمـک کنیـم تـا ضمـن جلوگیـری از اشـتباه و گیـر افتـادن در دامهـای متـداول ،روشهـای
انجـام معاملـه را در تأمیـن مالـی خطرپذیـر بیامـوزد.
ازآنجاکـه چیـزی بهعنـوان تأمین مالی خطرپذیر اسـتاندارد وجود نـدارد ،ما موضوعات
مختلفـی را بررسـی میکنیـم کـه بـه مرحلـۀ جـذب سـرمایۀ شـرکت بسـتگی دارد .همچنین
برخـی نظریههـای موجـود دربـارۀ چرایـی وجـود هریـک از ایـن اسـناد را بررسـی میکنیـم تا
بتوانیـد انگیزههـای پنهـان در ایـن فراینـد را درک کنید.
بهعنـوان یـک امتیـاز بـرای ایـن کتـاب ،در یـک فصـل دربـارۀ تفاهمنامـۀ مهـم دیگـری
توضیـح میدهیـم کـه کارآفرینـان بایـد از آن مطلـع باشـند :نامـۀ عـزم سـرمایهگذاری خرید
شـرکت شـما .بخشـی را قـرار دادهایـم کـه دربـارۀ نحـوه و زمـان همـکاری بـا یـک بانکـداری
سـرمایهگذاری بـرای کمـک در فـروش شـرکتتان اسـت.
سـرانجام بخشـی دربارۀ فلسـفۀ وجودی تفاهمنامۀ سـرمایهگذاری همراه با نکتههایی
دربـارۀ چندیـن مسـئلۀ حقوقـی رایج ،که بسـیاری از شـرکتهای نوپـا با آن روبهرو هسـتند،
ارائـه کردیـم .گرچـه ایـن کتـاب همـۀ جزئیاتـی را کـه هـر کارآفریـن بایـد بدانـد پوشـش
نمیدهـد ،امـا سـعی کردیـم مهمتریـن نکتههایـی را که فکر میکنیـم کارآفرینـان باید به آن
توجـه کننـد در نظـر بگیریم.
هـر زمـان اصطلاح جدیـدی را معرفـی کنیـم ،آن را بهصـورت مـورب (فونـت ایتالیـک)
مینویسـیم .در انتهـای کتـاب واژهنامـهای بـا تعاریـف کوتـاه بـرای هریک از ایـن اصطالحات
ایتالیـک وجـود دارد .در طـول نـگارش کتـاب ،یـک دوسـت صمیمـی و کارآفریـن قدیمـی،
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مـت بلومبـرگ 1مدیرعامـل شـرکت  ،Return Pathرا بهعنـوان همـکار اسـتخدام کردیم
تـا دیـدگاه شـخصی خـود را بـه هـر بخش کتـاب اضافه کند .هـر زمان که یـک کادر با عنوان
«دیـدگاه کارآفریـن» مشـاهده میکنیـد ،نظـرات مـت در آن بخـش قـرارگرفته اسـت.

مطالب بیشتر برای مطالعه
همـراه ایـن کتـاب برخـی مطالـب تکمیلـی را ارائـه کردیـم کـه ممکـن اسـت بخواهیـد
آنهـا را مطالعـه کنیـد .همچنیـن ،میتوانیـد از ایـن منابـع درکالس درس نیـز بهـره ببریـد.
ایـن مطالـب همـه در وبسـایت  www.venturedeals.comقـرار دارنـد (این منابع
در نسـخههای قبلـی کتـاب در وبسـایت  www.askthevc.comقـرارگرفتـه اسـت).
وبسـایت  venturedeals.comچندین سـال پیش نوعی وبسـایت پرسـش و پاسخ
بـود کـه مـا مدیریـت آن را بهعهـده داشـتیم .اخیـر ًا بخـش جدیـدی را بـا نـام «منابـع» به آن
اضافـه کردهایـم .در ایـن قسـمت ،خواننده میتواند فرمهای اسـتاندارد بسـیاری از اسـنادی
را که در سـرمایهگذاری خطرپذیر اسـتفاده میشـود پیدا کند .این اسـناد شـامل تفاهمنامه
و همچنیـن همـۀ اسـنادی اسـت که از تفاهمنامۀ سـرمایهگذاری بهعنـوان بخش مهمی در
سـرمایهگذاری خطرپذیر اسـتخراج میشـوند.
مـا فرمهـای اسـتانداردی را ارائـه دادیـم کـه در  Foundry Groupاز آنهـا اسـتفاده
میکنیـم (بلـه ،اگـر هرگـز در شـرکت شـما سـرمایهگذاری نکنیـم هـم میتوانیـد از آنهـا
اسـتفاده کنیـد) .مـا همچنیـن لینکهایی را برای محبوبترین اسـناد اسـتاندارد ،که امروزه
در صنعـت از آنهـا اسـتفاده میشـود ،بههمـراه نکتههایـی دربـارۀ مزایا و معایب اسـتفاده
از آنهـا در ایـن کتـاب قـرار دادیم.
ً
حتمـا بـه بخـش جامع
اگـر ازکتـاب مـا در دورۀ آنالیـن یـا دانشـگاه اسـتفاده میکنیـد،
«آمـوزش» در وبسـایت ،کـه شـامل چندیـن برنامۀ درسـی اسـت ،سـری بزنید.
درحالیکـه ویرایـش چهـارم ایـن کتـاب را آمـاده میکنیـم ،از همـۀ حمایتهایـی کـه
از شـما دریافـت کردیـم و افـرادی کـه در طـول نـگارش ایـن کتـاب بـا آنهـا ارتباط داشـتیم
قدردانـی میکنیـم .از همـۀ شـما بـرای حمایتهایتـان بسـیار سپاسـگزاریم.
_جیسون مندلسون و برد فلد
می ۲۰۱۹
1. Matt Blumberg

مقدمه
هنر تفاهمنامۀ سرمایهگذاری
از اولیـن سـرمایهگذاریهای معـروف ،در زمینـۀ سـرمایهگذاری خطرپذیـر ،شـرکت
تجهیـزات دیجیتـال )DEC( 1بـود .در سـال  ۱۹۵۷شـرکت تحقیـق و توسـعۀ آمریکایـی
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( )AR&Dاز اولیـن شـرکتهای سـرمایهگذاری خطرپذیـر۷۰ ،هـزار دالر در DEC
سرمایهگذاری کرد .وقتی  DECدر سال  ۱۹۶۸عرضه عمومی شد ،ارزش این سرمایهگذاری
بیـش از  ۳۵۵میلیـون دالر بـود .بهعبارتـی بازدهـی بیـش از  ۵۰۰۰برابر سـرمایهگذاری اولیه.
سـرمایهگذاری  AR&Dدر  DECاز اصلیترین پروژههای سـرمایهگذاری خطرپذیر اسـت.
در سـال  ،۱۹۵۷صنعـت سـرمایهگذاری خطرپذیـر تـازه ایجـاد شـده بـود .در آن زمـان،
جامعـۀ سـرمایهگذاران در ایـاالت متحـده به سـرمایهگذاری در شـرکتهای مبتنـی بر رایانه
عالقـهای نداشـتند ،زیـرا آخریـن مـوج اسـتارتاپهای ایـن حـوزه عملکـرد ضعیفی داشـتند
و حتـی شـرکتهای بـزرگ فعـال در تجـارت رایانـه بـا مشـکل درآمدزایـی روبـهرو بودند .ما
میتوانیـم ناامیـدی بنیانگـذاران  ،DECکـن اولسـون و هـارالن اندرسـون ،را درک کنیـم،
زمانـی کـه سـرمایهگذاران ایـدۀ اسـتارتاپی آنهـا را بـرای شـروع یـک کسـبوکار رد کردنـد.
همچنیـن ،میتوانیـم خوشحالـی آنهـا را وقتـی ژرژ دوریوت ،بنیانگذار شـرکت تحقیق و
توسـعۀ آمریکایـی ،بـه آنهـا پیشـنهاد تأمیـن سـرمایه داد تصـورکنیم .پـس ازگفتوگوها
و جلسـههای متعـدد ،دوریـوت بـرای ابـراز عالقهمنـدی خـود بـرای سـرمایهگذاری ،نامـهای
بههمراه شـرایط پیشـنهادی خود به اولسـون و اندرسـون ارسـال کرد .امروزه ،به این سـند
ً
اصطالحـا تفاهمنامـۀ سـرمایهگذاری میگوینـد.
حـال ،تصـورکنیـد کـه آن تفاهمنامـه بـه چـه شـکل بوده اسـت .سـه احتمـال مختلف
وجـود دارد .اولیـن احتمـال ایـن اسـت کـه تفاهمنامهای یکصفحـهای بوده کـه در آن ذکر
1. Digital Equipment Corporation
2. American Research and Development Corporation

شـده بـود« :مـا میخواهیـم ۷۰هـزار دالر در شـرکت شـما سـرمایهگذاری کنیـم و  ۷۸درصد
از آن را خریـداری کنیـم ».احتمـال بعـدی ایـن اسـت کـه یک قـرارداد دوصفحهای از شـرایط
حقوقـی بـوده کـه بیـان کـرده« :مـا میخواهیـم ۷۰هزار دالر در شـرکت شـما سـرمایهگذاری
کنیم و  ۷۸درصد از آن را خریداری کنیم ».یا شـاید یک سـند تایپشـدۀ هشـتصفحهای
بـوده کـه دارای انـواع مقررات حمایتی ،1نحوۀ واگذاری سـهام ،2حق الزام به فروش سـهام
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و حـق ثبـت کمیسـیون بـورس و اوراق بهادار )SEC( 4بوده اسـت.
حـدس میزنیـم گزینـۀ سـوم نبـوده اسـت .طـی پنجاه سـال گذشـته ،نقـش تفاهمنامۀ
سـرمایهگذاری تکامل و توسـعه یافته اسـت و به شـاهکار ادبی هشـتصفحهای (یا همین
حدود) فعلی رسـیده اسـت .این هشـت صفحه حاوی مطالب بسـیار بیشـتری در مقایسـه
بـا ایـن جملـه اسـت کـه «مـا میخواهیـم  Xدالر در شـرکت شـما سـرمایهگذاری کنیـم و Y
درصـد از آن را بخریـم» .امـا همانطـورکـه یاد خواهید گرفـت ،در واقع فقط دو نکتۀ اصلی
در مذاکـرۀ تفاهمنامـه وجـود دارد :جنبههـای اقتصـادی و کنترلی.
در مـورد شـرکت  ،DECسـرمایهگذار ( )AR&Dبـا مالکیـت  ۷۸درصـد از شـرکت،
بهطـور مؤثـرکنتـرل شـرکت را در اختیـارگرفـت و قیمـت بهوضـوح مشـخص شـده بـود .با
پرداخت ۷۰هزار دالر ۷۸ ،درصد از شـرکت را خریداری کرد و در نتیجه ،ارزش شـرکت بعد
از سـرمایهگذاری بـه ۹۰هـزار دالر رسـید.
امـروزه ،سـرمایهگذاریهای خطرپذیـر نسـبت بـه گذشـته تفاوتهای ظریفتـری دارند.
سـرمایهگذاران خطرپذیـر انفـرادی ( )VCمعمـوالً در نهایـت کمتـر از  ۵۰درصـد از سـهام
شـرکت را در اختیـار دارنـد ،بنابرایـن در کنتـرل شـرکت و رأیدهـی نقـش مؤثـری ندارنـد،
امـا اغلـب بـرای تمهیداتـی کـه بـه آنهـا امـکان کنتـرل تصمیمهـای اصلـی شـرکت را بدهد
مذاکـره میکننـد .بسـیاری از شـرکتها در مقاطـع زمانـی مختلـف بـا چندیـن  VCبـرای
سـرمایهگذاری در شـرکت توافق میکنند که این کار در نهایت به درصد مالکیت متفاوت،
حقـوق مختلـف و انگیزههـای متفـاوت منجـر میشـود .بنیانگـذاران همیشـه بـا شـرکت
نمیماننـد و در برخـی مواقـع ،بـه دالیـل مختلـف ،در مراحـل اولیـۀ عمـ ِر شـرکت آن را ترک
Protective Provisions
Vesting Arrangements
Drag-along Rights
Securities and Exchange Commission registration rights
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میکننـد .شـرکتها شکسـت میخورنـد و سـرمایهگذاران بههمـان انـدازه کـه در مشـارکت
سـود تمرکـز میکننـد ،بـه فکـر محافظـت خـود در زمـان ضـرر و زیـان نیز هسـتند .مسـائل
مدیریتـی همیشـه پیچیـده اسـت؛ بهویـژه هنگامی که افراد زیادی سـر میز مذاکره نشسـته
باشند.
اگرچه انجام معامالت سـرمایهگذاری خطرپذیر با یک توافقنامۀ سـاده دربارۀ قیمت،
مصافحـه و توافـق مختصـر قانونـی مطلـوب اسـت ،امـا ایـن امـر بهنـدرت اتفـاق میافتـد.
درحالیکـه در طـول ایـن سـالها ،تالشهـای زیـادی بـرای استانداردسـازی تفاهمنامـۀ
سـرمایهگذاری صـورت گرفتـه اسـت ،افزایـش تعـداد وکال ،سـرمایهگذاران خطرپذیـر و
کارآفرینـان ،همـراه بـا افزایـش مداوم تعداد سـرمایهگذاریها از وقوع این استانداردسـازی
جلوگیـری کـرده اسـت .از طرفـی ،اسـناد قطعـی بـا گذشـت زمـان اسـتانداردتر شـدهاند .در
عصـر اینترنـت ،کـه اطالعـات در اکوسیسـتم منتشـر میشـود یـا بهدلیـل وجـود مشـتریانی
کـه ازکاغذبازیهـای قانونـی خسـته شـدهاند ،بیـش از هر زمـان دیگری شـباهتهای زیادی
بیـن اسـناد مختلـف وجـود دارد .در نتیجـه ،میتوانیـم تجربـۀ خـود را دربـارۀ نحـوۀ جـذب
سـرمایه و نحوۀ سـرمایهگذاری در اختیار شـما قرار دهیم .خبر خوب این اسـت که پس از
مذاکره دربارۀ تفاهمنامۀ سـرمایهگذاری ،قسـمت سـخت کار به اتمام میرسـد .در نتیجه،
آنجاسـت کـه میخواهیـم انـرژی خـود را در ایـن کتـاب متمرکـزکنیم.
در سرتاسر این کتاب تمامی تکنیکهای تأمین مالی سرمایههای خطرپذیر را توضیح
دادهایـم .بیاییـد بـا صحبـت دربارۀ بازیگـران مختلفی که در تفاهمنامۀ سـرمایهگذاری نقش
دارند شـروع کنیم.

فصل ۱

بازیگران
اگرچـه ممکـن اسـت بهنظـر برسـد کـه در فراینـد تأمیـن مالـی فقـط دو بازیگـر وجـود
دارد ـ کارآفریـن و سـرمایهگذار خطرپذیـر ـ امـا اغلـب افـراد دیگری همچون سـرمایهگذاران
فرشـته ،مشـاوران حقوقـی ،حسـابداران و ناظـران نیـز بهنوعـی در این فرایند درگیر هسـتند.
هـر کارآفرینـی کـه شـرکتی را تأسـیس کـرده و چندیـن مرحلـۀ تأمیـن مالـی را پشـت سـر
گذاشـته اسـت میدانـد کـه تعـداد افـراد درگیـر ممکـن اسـت بهسـرعت از کنتـرل خـارج
شـود .ایـن موضـوع بهویـژه زمانـی نمـود پیـدا میکنـد کـه مطلـع نیسـتید در هـر مرحله از
فراینـد تأمیـن مالـی چـه کسـی تصمیمگیرنـده اسـت.
ممکـن اسـت تجربـه ،انگیـزه و قـدرت نسـبی هریـک از افـراد درگیـر در تأمیـن مالـی
پیچیـده باشـد و پیامدهـای آن اغلـب ناشـناخته اسـت .بیایید سـفر خود را بـرای درک بهتر
سـرمایهگذاری خطرپذیـر از آشـنایی بـا بازیگـران و فعالیتهـای مربـوط بـه بازیگـران آغـاز
کنیم .

کارآفرین
همۀ سـرمایهگذاران ،مشـاوران مالی و سـرمایهگذاری و مشـاوران حقوقی متوجه این
کارآفریـن عضو اصلی جهان کارآفرینی اسـت .بـدون کارآفرینان ،هیچ
موضـوع نیسـتند ،امـا
ْ
تفاهمنامـهای وجـود ندارد و هیچ اسـتارتاپی شـکل نمیگیرد.
مـا در ایـن کتـاب کارآفریـن و بنیانگـذار را معـادل یکدیگـر میدانیـم .درحالیکـه برخی
شـرکتها فقط یک بنیانگذار دارند ،بسـیاری دیگر دو یا سـه همبنیانگذار یا حتی بیشـتر
دارنـد .بعضـی اوقـات ایـن همبنیانگـذاران در یـک سـطح هسـتند و گاهـی در یـک سـطح
ِ
صرفنظر از تعداد بنیانگذاران ،هریک از آنها نقش اساسـی در تشـکیل شـرکت
نیسـتند.
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و هرگونـه تأمیـن مالی دارد.
بنیانگـذاران نمیتواننـد و نبایـد فراینـد تأمیـن مالـی را بـه مشـاوران حقوقـی یـا وکالی
خـود واگـذار کننـد .در مذاکـره بـرای جـذب سـرمایه ،موضوعـات زیـادی وجـود دارد کـه
فقـط کارآفرینـان میتواننـد آنهـا را حلوفصـل کننـد .حتـی اگـر یـک وکیـل خارقالعـاده
هـم اسـتخدام کنیـد کـه بـه همهچیـز واقـف باشـد ،فرامـوش نکنیـد تـا زمانـی کـه وکیـل و
سـرمایهگذاران آینـدۀ شـما بـا هـم کنـار نیاینـد ،با مشـکالت بیشـتری روبهرو خواهید شـد،
زیرا نوع نمایندگی وکیلتان بهطور مسـتقیم بر شـما تأثیر میگذارد .اگرکارآفرین هسـتید،
مطمئـن شـوید کـه فراینـد را خودتـان هدایـت و مدیریـت میکنیـد.
ً
تقریبـا همیشـه خـوب
رابطـۀ میـان همبنیانگـذاران در آغـاز تأسـیس هـر شـرکت
اسـت .اگـر اینگونـه نباشـد ،اینقـدر مسـئله بهوجـود میآیـد کـه احتمـاالً تفاهمنامـۀ
سـرمایهگذاری و تأمیـن مالـی کماهمیتتریـن آنهـا خواهـد بـود .بااینحـال ،هرچـه زمان
میگـذرد روابـط بیـن همبنیانگـذاران تضعیـف میشـود .عوامـل مختلفـی در ایـن زمینـه
تأثیـر دارنـد :اسـترس در تجـارت ،صالحیـت ،شـخصیت یا حتـی تغییر اولویتهـای زندگی
ماننـد همسـر یـا فرزنـدان جدیـد.
خوبـی قبـل نباشـد ،معموالً یـک یا چنـد همبنیانگذار شـرکت را ترک
وقتـی روابـط بـه
ِ
میکننـد .ایـن مسـئله ممکـن اسـت هـم در شـرایط مطلـوب و هـم در شـرایط نامطلـوب
اتفاق بیفتد و سـرمایهگذاران باتجربه میدانند که بهتر اسـت این نوع مسـائل را پیشبینی
کننـد ،ازایـنرو ،تفاهمنامـه را طـوری تدویـن میکننـد کـه از قبل نحـوۀ کار در این وضعیت
ً
غالبـا سـعی میکننـد از همبنیانگـذاران در برابـر یکدیگـر
را تعریـف کننـد .سـرمایهگذاران
محافظـت کننـد .آنهـا بایـد مطمئن باشـند که با رفتن یکـی از همبنیانگـذاران اختاللی در
فعالیـت شـرکت ایجاد نخواهد شـد.
مـا در ایـن کتـاب اصطالحاتـی همچـون فراینـد تخصیص سـهام ،1حق الـزام به فروش
سـهام 2و حـق فـروش مشـترک 3را مفصـل شـرح میدهیـم .تلاش میکنیـم تـا مسـائل را
هـم از دیـدگاه سـرمایهگذار هـم از دیـدگاه کارآفریـن بررسـی کنیم و سـعی میکنیم رویکرد
متعادلـی درگفتههـای خـود داشـته باشـیم .مـا رفتارهـای بـد زیـادی را در هـر دو طرف میز
1. Vesting
2. Drag-along rights
3. Co-sale rights
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مذاکـره مشـاهده کردهایـم و تلاش میکنیـم دربـارۀ ایـن موضوعهـای دشـوار صریـح و
روراسـت باشیم.

سرمایهگذار خطرپذیر
سـرمایهگذار خطرپذیـر ( )VCشـخصیت بعـدی تفاهمنامـۀ سـرمایهگذاری اسـت.
سـرمایهگذاران خطرپذیـر اشـکال ،اندازههـا و میـزان تجربـۀ مختلفـی دارنـد .بـا اینکـه اکثر
سـرمایهگذاران ادعـا میکننـد حامـی کارآفرینـان هسـتند ،بسـیاری از آنهـا در دسـتیابی بـه
اهـداف و برنامههـای بازاریابـی خـود نـاکام میماننـد و اولیـن نشـانههای ایـن ناکامی اغلب
حیـن مذاکـره دربـارۀ تفاهمنامـۀ سـرمایهگذاری ظاهـر میشـود.
شـرکتهای سـرمایهگذاری خطرپذیـر دارای سلسـلهمراتب خـاص خـود هسـتند کـه
ً
بعـدا در این کتاب به همۀ اسـرار عمیقی خواهیم
درک آنهـا بـرای کارآفریـن اهمیـت دارد.
پرداخـت کـه بیـان میکنـد VCهـا چگونـه بـرای سـرمایهگذاری انگیـزه پیدا میکننـد ،منبع
درآمـدی آنهـا چیسـت و چگونـه میتـوان مشـوق آنهـا بـود .در ایـن قسـمتVC ،هـا را
انسـان در نظـر میگیریـم و دربـارۀ افـراد صحبـت میکنیـم.
باالتریـن مقـام در صنعـت  VCمعمـوالً مدیرعامل ( )1MDیا شـریک تضامنی ()2GP
نامیـده میشـود .در برخـی نمونههـا ،ایـن عناویـن دارای پسـوندهایی ماننـد مدیرعامـل
اجرایـی یـا شـریک عمومـی بنیانگـذار هسـتند .در ایـن صـورت ،مشـخص میشـود کـه از
دیگـر مدیـران عامـل یا شـرکای عمومی مرتبـۀ باالتری دارنـد .این افـراد تصمیمهای نهایی
سـرمایهگذاری را اتخاذ میکنند و در هیئتمدیرۀ شـرکتهایی که در آنها سـرمایهگذاری
میکننـد عضو هسـتند.
شـرکا 3اغلب آن چیزی نیسـتند که از عنوانشـان مشـخص اسـت .این روزها بسـیاری از
VCها بیزینسکارتهایی با عنوان «شریک» همراه خود دارند ،اما در واقع شریک شرکت
نیسـتند ،بلکـه آنهـا معموالً متخصصان تازهکار معامالت شـرکت هسـتند (کـه مدیر 4نیز
1. Managing Director
General Partner .2یـا شـریک عمومـی :شـریک یـا مدیـر تضامنـی عضـوی از اعضـای شـرکت تضامنی
اسـت کـه در قبـال تعهدات شـرکت ،مسـئولیت نامحـدود دارد.
3. Partners
4. Principals or Director
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نامیـده میشـوند) یـا در جنبههـای خاصـی از فرایند سـرمایهگذاری مانند شناسـایی فرصت
سـرمایهگذاری 1یا ارزیابی 2مشـارکت دارند .در برخی شـرکتهای سـرمایهگذاری خطرپذیر،
ایـن شـرکا در بخشهـای مختلـف ازجمله اسـتخدام ،عملیات ،فنـاوری ،فـروش و بازاریابی
بـه شـرکتها کمـک میکننـد ،امـا در رونـد سـرمایهگذاری تصمیمگیرنـده نیسـتند .برخـی
شـرکتها ،صرفنظـر از اینکـه افـراد چـه میـزان اختیـاری در تصمیمگیـری دارنـد ،بـه همـه
عنـوان «شـریک» میدهنـد .ایـن ترفنـدی قدیمـی در زمینـۀ بانکـداری سـرمایهگذاری اسـت
(جایـی کـه همـه حداقـل یـک پسـت معاونـت دارنـد) .ایـن ترفنـد سـعی میکنـد مرزهـای
بیـن تصمیمگیرنـدگان واقعـی ( )GPو دیگـر افـراد ( )Non-GPرا پنهان کنـد تا کارآفرینان
ً
واقعـا از سـطح مدیریتـی فـردی کـه با او تعامل میکنند آگاهی نداشـته باشـند .در شـرکت
 ،Foundry Groupمـا از تشـریفات عناوینـی مثـل  MDو  GPخسـته شـدیم و حـاال
خیلـی راحـت و سـاده هریـک از تصمیمگیرنـدگان را «شـریک» مینامیم.
متوجـه شـدید؟ خـب ،بهعنـوان یـک بنیانگـذار ،شـما بایـد بررسـی کنیـد و ببینیـد
در هـر شـرکت بـا چـه کسـی تعامـل داریـد .ببینیـد آیـا افـرادی کـه وقـت خـود را بـا آنهـا
میگذرانیـد ایـن اختیـار را دارنـد که دربارۀ سـرمایهگذاری در شـرکت شـما تصمیم بگیرند یا
خیـر .اگرچـه مـا بهطورکلـی از اصطالحـات «مدیرعامـل» و «شـریک عمومـی» در ایـن کتاب
بهعنـوان واالمقامتریـن شـرکای هـر شـرکت اسـتفاده میکنیـم ،امـا بهخاطر داشـته باشـید
کـه ممکـن اسـت عناویـن آنهـا در دنیای واقعی به سـادگی همان شـریک باشـد یا نباشـد.
مدیـران نفـرات بعـدی فعـال در ایـن حوزه هسـتند .آنهـا معموالً متخصصـان تازهکار
معاملات شـرکت هسـتند کـه تالش میکننـد به مقام باالتـر یعنی مدیرعاملی دسـت پیدا
کننـد .مدیـران اغلـب وظایفـی در اجـرای معامالت بهعهـده دارند ،اما همیشـه به راهنمایی
و حمایـت مدیرعامـل در اجـرای معاملات صنعـت  VCنیـاز دارنـد .مدیـران تـا حـدودی
دارای قـدرت و اختیـار هسـتند ،امـا تصمیمگیرنـدۀ نهایی نیسـتند.
گـروه دیگـر همـکاران سـرمایهگذاری 3هسـتند کـه شـرکای معامالتـی نیسـتند ،یعنـی
نمیتواننـد بهطـور مؤثـر فراینـد سـرمایهگذاری را در داخـل شـرکت  VCهدایـت کننـد .در
عـوض ،همـکاران سـرمایهگذاری مسـتقیم بـرای یـک یـا چنـد شـریک معامالتـی ،معمـوالً
1. Deal Sourcing
2. Due Diligence
3. Associate
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مدیرعامـل ،کار میکننـد .همـکاران سـرمایهگذاری کارهـای مختلفـی انجـام میدهنـد،
ازجملـه جسـتوجوی معاملات جدیـد ،کمـک بـه بررسـی و ارزیابـی معاملات موجـود و
نوشـتن یادداشـتهای داخلـی دربـارۀ سـرمایهگذاریهای بالقـوه .آنهـا همچنیـن وظیفـۀ
کار با جدول سـهامداری (که با عنوان جدول  capنیز شـناخته میشـود) را بهعهده دارند.
جـدول سـهامداری صفحـۀ گسـتردهای اسـت کـه جنبههـای اقتصـادی معاملات خطرپذیر
را تعییـن میکنـد .بسـیاری از شـرکتها یـک برنامـه بـرای همـکار سـرمایهگذاری تنظیـم
میکننـد کـه معمـوالً دو سـال بهطـول میانجامـد و او ،پـس از اتمـام ایـن دوره ،شـرکت را
تـرک میکنـد .سـپس ،او میتوانـد در شـرکتهای کارگـزاری کارکنـد ،به تدریس در مدرسـۀ
بازرگانـی بپـردازد یـا شـرکت خـود را تأسـیس نماید .گاهی اوقـات ،همکاران سـرمایهگذاری
برجسـته بـه سـمَ ت مدیریـت در شـرکت نیـز منصـوب میشـوند.
تحلیلگـران در جایگاههـای پاییـن قـرار دارنـد .آنهـا افـراد بسـیار جوانـی هسـتند کـه
معمـوالً بهتازگـی از دانشـگاه فارغالتحصیـل شـدهاند و در اتاقـی بـدون پنجـره در انتهـای
سـالن جـدا از دیگـران کار میکننـد ،بـا اعـداد و ارقـام ور میرونـد و یادداشـت مینویسـند.
در برخی شـرکتها ،تحلیلگران و همکاران سـرمایهگذاری نقشها و عملکردهای مشـابهی
دارنـد .در شـرکتهای دیگـر ،همـکاران سـرمایهگذاری بیشـتر در معاملات درگیـر هسـتند.
بـا وجـود ایـن ،تحلیلگـران معمـوالً افـراد باهوشـی هسـتند کـه ازنظـر قـدرت و مسـئولیت
بسـیار محدودند.
برخـی شـرکتها ،بهویـژه شـرکتهای بزرگتـر ،بـا انـواع شـرکای سـرمایهگذاری 1یـا
شـرکای عملیاتی 2همکاری میکنند .چنین شـرکایی معموالً کارآفرینان باتجربهای هسـتند
کـه در شـرکت  VCبهصـورت پارهوقـت فعالیت میکنند .آنها توانایـی الزم برای مدیریت
معاملههـا را دارنـد ،امـا اغلـب بـه حمایـت صریـح مدیرعامـل نیـاز دارند ،همانطـورکه هر
مدیر ( )Principalبه پشـتیبانی نیاز دارد .در برخی شـرکتها ،شـرکای عملیاتی معامالت
سـرمایهگذاری را انجـام نمیدهنـد ،امـا بهعنـوان رئیـس یـا عضـو هیئتمدیـره در مدیریـت
سـرمایهگذاری نقـش فعالـی دارند.
کارآفرینـان مقیـم )EIR( 3ازجملـه اعضـای دیگـر فعـال در صنعـت  VCهسـتند کـه
1. Venture Partners
2. Operating Partners
3. Entrepreneurs in Residence
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بهصـورت نیمهوقـت فعالیـت میکننـدEIR .هـا کارآفرینـان باتجربهای هسـتند کـه معموالً
تـا یـک سـال در یـک شـرکت  VCفعالیـت میکننـد و همزمـان بهدنبـال شـرکت جدیـدی
میگردنـد .آنهـا اغلـب در دورهای کـه  EIRهسـتند بـا معرفـی ،ارزیابـی و شبکهسـازی بـه
شـرکت  VCکمـک میکننـد .برخـی VCهـا بـه  EIRخـود حقـوق میدهنـد .برخـی دیگـر
بهسـادگی فضـای اداری رایـگان در اختیـار آنهـا قـرار میدهنـد و بهصـورت ضمنـی بـرای
سـرمایهگذاری در شـرکت بعـدی بـا آنهـا توافـق میکننـد.
در شـرکتهای کوچـک ،ممکـن اسـت فقـط بـا مدیـران عامـل سـروکار داشـته باشـید.
بـرای مثـال ،در شـرکت مـا ،Foundry Group،در مجمـوع شـش شـریک داریـم (کـه
قبلاً مدیرعامـل نامیـده میشـدند) .هریـک از آنهـا مسـئولیت ،اختیـار و قـدرت یکسـانی
دارنـد .در شـرکتهای بـزرگ ،بـا طیـف گسـتردهای از مدیـران عامـل ،مدیـران ،همـکاران
سـرمایهگذاری ،تحلیلگـران ،شـرکای سـرمایهگذاری ،شـرکای عملیاتـیEIR ،هـا و عناویـن
دیگـر روبـهرو خواهیـد شـد .از زمانـی کـه چـاپ اول ایـن کتـاب را در سـال  2011منتشـر
کردیـم ،در میـان شـرکتهای  VCعناویـن جدیـد زیادی ظهورکرده اسـت .شـخصی که در
آن زمـان بهعنـوان همـکار سـرمایهگذاری شـناخته میشـد اکنـون ممکـن اسـت بهعنـوان
شـریک شـناخته شود.
کارآفرینـان بایـد قبـل از شـروع مذاکـره بـا شـرکت ،دربـارۀ آن تحقیـق کنند تـا بدانند با
چـه کسـی صحبـت میکننـد ،آن شـخص از چـه میزان قـدرت تصمیمگیری برخوردار اسـت
و بـرای تأییـد سـرمایهگذاری بایـد چـه رونـدی را طـی کننـد .بهتریـن منبـع برای دسـتیابی به
این نوع اطالعات سـایرکارآفرینانی هسـتند که سـابقۀ کار با شـرکت  VCرا داشـتهاند .شما
تنهـا بـا مراجعـه بـه وبسـایت یـک شـرکت  VCو بررسـی شـیوۀ معرفـی آنهـا ،اطالعـات
زیـادی بهدسـت میآوریـد .اگـر بـا ایـن راهحلهـا بـه جایـی نرسـیدید ،همیشـه میتوانیـد
از یـک  VCسـؤال کنیـد .البتـه هرچـه فـرد در سلسـلهمراتب شـرکت در سـطح پایینتـری
باشـد ،احتمـال دسـتیابی بـه اطالعـات دقیـق از طریق او کمتر اسـت.
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دیدگاه کارآفرین
مدیـران عامـل یـا شـرکای تضامنـی در شـرکتهای سـرمایهگذاری خطرپذیـر
کنتـرل را در دسـت دارنـد .اگـر حیـن مذاکـره فـرد دیگـری در حـال معاملـه بـا
شماسـت (همـکار سـرمایهگذاری شـرکت ،همـکار سـرمایهگذاری ارشـد ،مدیر،
شـریک سـرمایهگذاری یـا کارآفریـن مقیـم) ،بـه او احتـرام بگذارید ،اما بـر ایجاد
رابطـۀ مسـتقیم بـا مدیرعامـل یـا شـریک تضامنـی تأکیـد کنیـد .بعید اسـت که
افـرادی غیـر از مدیرعامـل یـا شـریک تضامنـی در بلندمـدت بـا شـرکت همـراه
باشـند .مدیرعامـل و شـرکای تضامنـی اهمیـت زیـادی دارنـد ،زیـرا در مـورد
شـرکت شـما تصمیـم میگیرنـد.

نامگذاری مراحل تأمین مالی
جـدا از افـرادی کـه در هـر شـرکت سـرمایهگذاری خطرپذیـر فعالیـت میکننـد،
شـرکتهای سـرمایهگذاری خطرپذیـر نیـز انـواع مختلفـی دارنـد .شـناخت انـواع شـرکتها
بـه شـما کمـک میکنـد تا هنگام جذب سـرمایه ،شـرکتهای مناسـب را هدف قـرار دهید.
اکثـر شـرکتها بـا توجـه بـه مرحلـۀ تأمیـن مالـی کـه در آن سـرمایهگذاری میکننـد تعریف
میشـوند .شـما احتماالً دربارۀ حروف مختلف مرتبط با مرحلۀ جذب سـرمایه شـنیدهاید:
سـری  ،Aسـری  ،Bسـری  Bاولیه ،1سـری  ،Gسـری بذر 2و حتی سـری پیش از بذر .3دربارۀ
مراحـل سـری  B-2و مراحـل سـری  D-3نیـز خواهیـد شـنید .سـرمایۀ خطرپذیـر با تغییر
مـداوم چرخههـای تأمیـن مالـی تعریـف میشـود .آنچـه امـروز جـذاب اسـت ممکن اسـت
فـردا نباشـد .بـا تغییـر بـازار ،مـواردی را ماننـد «بحـران سـری  »4Aیـا «بحـران سـری  »Bیـا
ن مفاهیـم بـه
حتـی ایـن مفهـوم کـه «سـری  Aسـری جدیـد  Bاسـت» خواهیـد شـنید .ایـ 
چه معنا هسـتند؟ ازآنجاکه بسـیاری از مفاهیم پیرامون کارآفرینی متغیر اسـت ،در گوگل
ً
واقعـا
دربارهشـان جسـتوجو کنیـد (یـا حتـی بینـگ هـم ممکـن اسـت مفیـد باشـد ،اگـر

1. Series B Prime
2. Series Seed
3. Series Pre-Seed
 :The Series A Crunch .4بحرانـی کـه در آن تأمیـن مالـی بـرای اسـتارتاپهایی کـه در سـری  Aجـذب
سـرمایه هسـتند بسـیار سـخت و رقابتی میشـود.
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مصمـم هسـتید) .بهسـادگی میتوانیـد تشـخیص دهید کـه با گذشـت زمان نامگـذاری این
مفاهیـم نیـز تغییـر میکند.
بـرای نامگـذاری ایـن مراحـل ،هیـچ ترفنـد یـا معیـار خاصـی وجـود نـدارد .مـا ترجیـح
میدهیـم نـام آنهـا را بـا توجه به مسـیرهای مختلـف کوهپیمایی در بولـدر نامگذاری کنیم،
امـا در ایـن حالـت بسـیارگیجکننـده اسـت؛ بنابرایـن از حروف کمـک میگیریم .درگذشـته
سـری  Aمرحلـۀ اول جـذب سـرمایه بـود ،سـری  Bمرحلـۀ بعـدی و سـپس سـری  Cو در
نهایـت سـری  Dمیآمـد ،بههمیـن سـادگی.
در برخـی نمونههـا ،سـرمایهگذارانی کـه در مراحـل اولیـۀ شـکلگیری شـرکت
سـرمایهگذاری میکردنـد گاهـی بـه مرحلـۀ بـذر نیـز اشـاره میکردنـد و تصمیـم میگرفتنـد
کـه بایـد قبـل از « »Aنیـز عنوانـی وجـود داشـته باشـد .ازآنجاکه در الفبا هیـچ حرفی قبل از
 Aوجـود نداشـت ،فعـاالن ایـن حـوزه آن را سـری بـذر نامگـذاری کردنـد .بـا اینکـه ازنظـر ما
کاملاً منطقـی اسـت کـه ایـن مراحـل بـذر را سـری  Aبنامیـم ،امـا بهمـرور زمـان دیدیـم که
مـوج جدیـدی از شـرکتهای  VCبـرای سـرمایهگذاری در مرحلـۀ بـذر ظهـور کردهانـد .در
همان زمان ،بسـیاری از شـرکتهایی که قبالً خود را سـرمایهگذار سـری ( Aیا مرحلۀ اول)
مینامیدنـد بـه ایـن شـرکتهای جدیـد اجـازه دادند تـا سـرمایهگذاریهای ابتدایـی را آنها
انجـام دهنـد .سـایر شـرکتها هنـوز مایـل بودنـد از خـود بهعنـوان سـرمایهگذاران مراحـل
اولیـه یـاد کننـد ،بنابرایـن سـری  Aقدیمـی بـه سـری بـذر تبدیـل شـد و سـری  Bقدیمـی به
سـری  Aتغییـر کـرد .امـروزه ،حتـی نـام مرحلـۀ پیـش از بـذر را نیـز میشـنوید کـه معـ ِرف
مرحلـهای اسـت کـه قبـل از مرحلـۀ بـذر اتفـاق میافتـد.
همچنیـن توجـه کنیـد که شـرکتها نمیخواهند برای نامگـذاری مراحل تأمین مالی از
حـروف زیـادی اسـتفاده کننـد .هنگامی که از مرحلۀ جذب سـرمایۀ سـری  Kحـرف میزنید،
اولیـن چیـزی کـه بـه ذهن  VCمیرسـد این اسـت که شـما دیوانـه شـدهاید .ازآنجاکه برای
بیـان تعـداد مراحـل بیشـتر بـا قیمـت متفـاوت از همیـن رونـد افزایشـی اسـتفاده میشـد،
پسـوندهای عـددی جایگزیـن شـدند .وقتی سـرمایهگذارانی کـه ده میلیون دالر در سـری B
ً
مجـددا پنـج میلیون دالر دیگر با همان شـرایط قبلـی ،اما با قیمتی
سـرمایهگذاری کردهانـد
متفـاوت ،بـه سـرمایۀ شـرکت اضافـه میکننـد ایـن سـری را  B-1مینامند .اگـر  ۵میلیون
دالر دیگـر بـا همـان شـرایط قبلـی و با قیمتی متفاوت در شـرکت سـرمایهگذاری شـود ،این
سـری  B-2نامیـده میشـود .درصورتیکـه یـک سـرمایهگذار جدیـد  ۲۲میلیـون دالر در
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شـرکت سـرمایهگذاری کنـد ،سـری  Cنامیـده میشـود (بهجـای سـری  .)Eیعنـی اگـر B-1
مرحلـۀ  Cو  B-2مرحلـۀ  Dبـود ،در آن صـورت مرحلـۀ  Eهم داشـتیم.
اگرچـه نامگـذاری مراحـل تـا حـدی پیچیـده اسـت ،امـا آنچـه اهمیـت دارد این اسـت
کـه یـک زبـان مشـترک بـرای بیـان مراحل مختلف جذب سـرمایه وجـود دارد .ایـن نکته در
زمـان تعییـن اینکـه کـدام  VCبرای سـرمایهگذاری در مرحلۀ فعلی شـرکت مناسـب اسـت
اهمیـت دارد .بهطورکلـی ،شـرکتهای مرحلـۀ پیـش از بـذر ،بـذر و سـری  ،Aشـرکتهای
مرحلۀ اولیه ،1سـری  B، Cو  Dشـرکتهای مرحلۀ میانی 2و سـری  Eیا باالتر شـرکتهای
مرحلـۀ نهایـی 3نامیـده میشـوند .همانطـورکـه گفتـه شـد ،مـرز بیـن شـرکتهای  VCتـا
حـدودی مبهم اسـت.

انواع شرکتهای سرمایهگذاری خطرپذیر
اکنـون کـه نحـوۀ نامگـذاری مراحـل تأمیـن مالـی را بررسـی کردیـم ،بـه ایـن موضـوع
میپردازیـم کـه انـواع شـرکتها در کدامیـک از مراحـل سـرمایهگذاری میکننـد.
ً
غالبا
صنـدوق میکـرو  :4VCیـک شـرکت سـرمایهگذاری خطرپذیـرکوچـک اسـت کـه
فقـط یـک شـریک تضامنـی دارد .بسـیاری از ایـن افـراد بهعنـوان سـرمایهگذاران فرشـته،5
کـه در بخـش بعـدی دربـارۀ آنهـا صحبـت خواهیـم کـرد ،کار را آغـازکردند و پس ازکسـب
موفقیـت ،صندوقـی بـرای سـرمایهگذاری پـول دیگران درکنار سـرمایۀ خود ایجـاد نمودند.
انـدازۀ ایـن صندوقهـا ممکـن اسـت متفـاوت باشـد ،امـا معمـوالً ایـن صندوقهـا کمتر از

ً
تقریبا بهطـور انحصـاری در مراحل اولیه
پانـزده میلیـون دالر سـرمایه دارنـد .ایـن شـرکتها
ً
غالبـا در کنـار سـایر شـرکتهای کوچـک  ،VCسـرمایهگذاران فرشـته ،دوسـتان و
و بـذر
سـرمایهگذاران خانوادگـی سـرمایهگذاری میکننـد.
صنـدوق مرحلـۀ بـذر :6بهطورکلـی ایـن شـرکتها از میکـرو VCها بزرگتر هسـتند و

Early-stage
Mid-stage
Late-stage
Micro VC fund
Angel Investor
Seed stage funds

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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میتواننـد تـا  ۱۵۰میلیـون دالر سـرمایهگذاری کننـد .صنـدوق بـذر اولیـن سـرمایهگذاری در
شـرکت را انجـام میدهـد و بهنـدرت در مراحـل بعـدی سـری  Aسـرمایهگذاری میکننـد.
شـرکتهای مرحلـۀ بـذر اغلـب اولیـن عضـو هیئتمدیـرۀ خارجـی را تشـکیل میدهنـد،
بنابرایـن هوشـیار باشـید ،زیـرا ایـن رابطـه فراتـر از یـک سـرمایهگذاری اسـت.
ً
عموما ۱۰۰تـا ۳۰۰میلیون
مـورد بعـدی صنـدوق مرحلـۀ اولیه 1اسـت .این صندوقهـا
دالر سـرمایه دارند و در شـرکتهای مرحلۀ بذر و سـری  Aو گاهی سـری  Bسـرمایهگذاری
میکننـد .ایـن شـرکتها همچنیـن در طـول عمـر یـک شـرکت نیز بـه سـرمایهگذاری ادامه
ً
بعـدا
میدهنـد و معمـوالً در مراحـل بعـدی نیـز نسـبت مالکیـت 2خـود را حفـظ میکننـد.
راجـع بـه این موضـوع توضیح خواهیـم داد.
صندوقهـای مرحلـۀ میانـی 3صندوقهایـی هسـتند که بهطورکلی در مراحل سـری B
و بعـد از آن سـرمایهگذاری میکننـد .ایـن صندوقهـا معموالً سـرمایهگذاران رشـد 4نامیده
میشـوند ،زیـرا اولیـن سـرمایهگذاری آنهـا در نقطـهای اسـت کـه شـرکت بهطـور جـدی در
حـال فعالیـت اسـت ،امـا اکنـون بـرای تسـریع یـا ادامـۀ رشـد بـه جـذب سـرمایه نیـاز دارد.
انـدازۀ ایـن صندوقهـا معمـوالً از دویسـت میلیـون دالر تـا یـک میلیارد دالر اسـت.
بوکار
صندوقهـای مرحلـۀ نهایـی 5زمانـی وارد صحنه میشـوند که شـرکت یک کسـ 
مسـتقل موفـق اسـت و معمـوالً بهدنبـال آخرین مرحلۀ جذب سـرمایۀ خود قبـل از عرضۀ
عمومـی اولیـه ( )IPOاسـت .ایـن صندوقهـا شـامل صندوقهـای  VCخـاص مرحلـۀ
ً
عمدتا در
نهایـی میشـوند ،اما صندوقهای پوشـش ریسـک ،6سـرمایهگذاران متقاطع 7کـه
شـرکتهای سـهامیعام سـرمایهگذاری میکننـد ،صندوقهـای مرتبـط بـا بانکهـای بـزرگ
یـا صندوقهـای ثـروت ملـی 8را نیز شـامل میشـود.
ماننـد مباحـث مختلـف در دنیـای  ،VCشـما نمیتوانیـد هریـک از شـرکتها را بـا
1. Early stage funds
2. Pro rata
3. Mid stage funds
4. Growth investors
5. Late stage funds
6. Hedge funds
 :Crossover Investors .7سـرمایهگذارانی که در بخشهای مختلف بازارهای سـرمایهگذاری خصوصی
از مرحلـۀ قبـل از عرضـۀ عمومـی اولیـه تا پـس از عرضۀ عمومی اولیه سـرمایهگذاری میکنند.
8. Sovereign wealth funds
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قطعیـت کامـل دسـتهبندی کنیـد .برخـی شـرکتها بـا بودجههـای میلیـارددالری نیـز
برنامههایـی بـرای مرحلـۀ اولیـه دارنـد و در شـرکتهای جـوان سـرمایهگذاری میکننـد.
دیگـر صندوقهـای متعـددی دارنـد کـه در مراحـل مختلف شـرکتها سـرمایهگذاری
برخـی
ْ
میکننـد .در  ،Foundry Groupمـا بهطـور سـنتی صنـدوق مرحلـۀ اولیـهای داشـتیم که
در مراحـل اولیـه سـرمایهگذاری میکـرد (بـذر A ،و گاهـی  )Bو همچنیـن صنـدوق مجزای
دیگـری را بـرای سـرمایهگذاری در مراحـل بعـد (در مراحـل رشـد) اختصـاص دادیـم ،همـان
کاری کـه یـک صنـدوق مرحلـۀ میانـی انجـام میدهـد .ایـن روزهـا ،مـا فقـط یـک صنـدوق
داریـم کـه در هریـک از ایـن مراحـل سـرمایهگذاری میکنـد.
برخـی شـرکتها برنامهها یا شـرکایی را بـرای مراحل مختلف سـرمایهگذاری اختصاص
دادهانـد ،درحالیکـه برخـی دیگـر بـدون هیچگونـه طـرح مشـخصی در طـول چرخـۀ عمـر
شـرکت سـرمایهگذاری میکننـد .تعـداد کمـی ،ماننـد شـرکت مـا ،شـرکایی دارنـد کـه همـۀ
ایـن کارهـا را بـا هـم انجـام میدهنـد.
اطمینـان حاصـل کنیـد کـه آن دسـته از سـرمایهگذارنی را هـدف قـرار میدهیـد کـه در
مرحلۀ مناسـب شـرکت شـما سـرمایهگذاری میکنند .از اشـتباههای بسـیار رایج کارآفرینان
تمرکـز بـر شـرکتهایی اسـت کـه بـا مرحلـۀ کنونـی آنها ارتباطـی ندارند .سـعی کنیـد از این
اشـتباه پرتکرار اجتنـاب کنید.

سرمایهگذار فرشته
علاوه بـر VCهـا ،گـروه دیگری از سـرمایهگذاران هسـتند که بهصورت منفـرد فعالیت
میکننـد کـه معمـوالً از آنهـا بـا عنـوان سـرمایهگذاران فرشـته (یـا بهطـور خالصه فرشـته)
یـاد میشـود .ایـن فرشـتگان اغلـب منبـع اصلـی سـرمایهگذاری در مرحلـۀ بـذر و مرحلـۀ
اولیـه هسـتند و در مرحلـۀ اول سـرمایهگذاری بسـیار فعالانـد .فرشـتگان ممکـن اسـت
سـرمایهگذاران حرفـهای ،کارآفرینـان موفـق ،دوسـتان یـا اعضـای خانـواده باشـند.
بسـیاری از VCهـا خیلـی راحـت در کنـار فرشـتگان سـرمایهگذاری میکننـد و اغلـب
مشـارکت فعـال آنهـا را در اوایـل عمـر هر شـرکت تشـویق میکننـد .در نتیجه ،فرشـتگان
قسـمت مهمـی از هـر فرایند جذب سـرمایه را شـکل میدهنـد .بااینحال ،همۀ فرشـتگان
مثـل هـم نیسـتند و همچنیـن همـۀ VCها دیـدگاه یکسـانی دربـارۀ فرشـتگان ندارند.
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بـا اینکـه فرشـتگان میتوانند در مراحل مختلفی سـرمایهگذاریکننـد ،معموالً مراحل
اولیـه را ترجیـح میدهنـد و در مراحـل بعـدی سـرمایهگذاری نمیکننـد .در مواقعـی کـه
همهچیـز بهخوبـی پیـش مـیرود ،بهنـدرت ایـن موضـوع اهمیت پیـدا میکنـد .بااینحال،
اگـر ایـن شـرکت بـا موانعـی مواجـه شـود و بهسـختی سـرمایه جـذب کنـد ،ممکـن اسـت
مشـارکت فرشـتگان در مراحـل بعـدی مطـرح شـود .برخـی اصطالحهایـی کـه مـا در ایـن
کتـاب بـه آنهـا پرداختهایم ،ازجمله حقوق حضور بهشـرط مشـارکت ( )pay-to-playو
الـزام بـه فـروش سـهام بهطـور خـاص بـرای کمـک به VCهـا برای تسـلط بر سـرمایهگذاران
فرشـته (و سـایر سـرمایهگذاران) ،در مراحـل دشـوار جـذب سـرمایه طراحـی شـدهاند.
بـا اینکـه سـرمایهگذاران فرشـته معمـوالً افـرادی بـا دارایـی شـخصی زیـاد هسـتند ،اما
همیشـه اینطـور نیسـت .کمیسـیون بـورس و اوراق بهـادار ( )SECقوانیـن خاصـی در
مـورد سـرمایهگذاران معتبـر دارد و شـما بایـد مطمئـن شـوید کـه هریـک از سـرمایهگذاران
فرشـتهای کـه بـه سـراغ شـما میآیند بهعنـوان سـرمایهگذاری معتبر واجد شـرایط یـا دارای
معافیـت مناسـبی هسـتند .ایـن مسـئله با تصویـب قانون مشـاغل در سـال  ۲۰۱۲مقداری
پیچیدهتر شـده اسـت .ما در فصل دهم ،در مبحث «تأمین سـرمایۀ جمعی» بیشـتر دربارۀ
آن بحـث خواهیـم کـرد .بهتریـن راه بـرای اطمینـان از اینکـه بهدرسـتی از قوانیـن پیـروی
میکنیـد درخواسـت کمـک از مشـاور حقوقیتـان اسـت.
برخـی سـرمایهگذاران فرشـته سـرمایهگذاریهای خـرد بسـیاری انجـام میدهنـد .بـه
این فرشـتگان بسـیار فعال یا بیقاعده «ابرفرشـته »1گفته میشـود .این ابرفرشـتگان اغلب
کارآفرینـان باتجربـهای هسـتند کـه یـک یـا چنـد شـرکت را بـه مرحلـۀ خـروج رسـاندهاند و
تصمیـم گرفتهانـد پـول خـود را در اسـتارتاپهای جدیـدی سـرمایهگذاری کننـد .در بیشـتر
نمونهها ،ابرفرشـتهها در محافل کارآفرینی بهخوبی شـناخته شـدهاند و اغلب کمک بزرگی
بـرای شـرکتهای مرحلـۀ اولیه هسـتند.
همانطـورکه ابرفرشـتگان سـرمایهگذاری خـود را افزایش میدهند ،اغلب از دوسـتان،
سـایرکارآفرینـان یـا مؤسسـات سـرمایه جمـع میکنند .در ایـن مرحله ،ابرفرشـته صندوقی
مشـابه صنـدوق  VCایجـاد میکنـد و بـه یـک میکـرو  VCتبدیـل میشـود .بـا اینکـه ایـن
میکـرو VCهـا اغلـب ترجیـح میدهنـد فرشـته باشـند تـا اینکـه بهعنـوان  VCشـناخته
1. Super angels
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شـوند ،امـا پـس از جمـعآوری پـول از دیگـران ،همـان مسـئولیت امانـتداری را در قبـال
سـرمایهگذاران خـود دارنـد و در نتیجـه آنهـا نیـز یـک  VCهسـتند.
مهـم اسـت کـه بهیـاد داشـته باشـید درسـت ماننـد بنیانگـذاران و VCها ،یـک الگوی
قطعـی از سـرمایهگذاران فرشـته وجـود نـدارد .کنـار هـم قـرار دادن آنهـا و اشـاره بـه آنها
بهعنـوان یـک گـروه واحـد ممکـن اسـت خطرنـاک باشـد .هرگـز تصـور نکنیـد که ایـن افراد
ماننـد یکدیگـر هسـتند .همـۀ آنها انگیزه ،فشـار ،تجربهها و سـطح پیچیدگـی خاص خود
را خواهنـد داشـت .اغلـب ویژگیهـای فـردی آنهـا یـک عامـل مهـم در شـکلگیری روابـط
کاری شـما بـا آنهاسـت کـه ممکـن اسـت فراتـر از هر شـرایطی باشـد که تحـت آن مذاکره
میکنید.

دیدگاه کارآفرین
خـود را در موقعیتـی قـرار ندهیـد کـه تحـت تسـلط فرشـتگان درآییـد .آنهـا
بـرای شـرکت شـما اهمیـت دارنـد ،امـا معموالً در جایگاهی نیسـتند کـه بتوانند
مسـیر شـرکت را تعییـن کننـد .اگـر گـروه سـرمایهگذاران فرشـت ۀ شـما یـک
فهرسـت کوچک و پراکنده از دوسـتان و خانواده اسـت ،سـعی کنید مشـارکت
محـدود ،هدفمنـد و تحـت کنترل یکـی از آنها را ابزاری برای سـرمایهگذاری در
نظـر بگیریـد .تلاش بـرای دریافـت تأییدیـه از  ۷۵نفـر هنگامـی کـه میخواهیـد
جـذب سـرمایه کنید یا شـرکت را بفروشـید چنـدان رضایتبخـش نخواهد بود.
همچنیـن ،دوسـتان و خانـواده واقعـی بـه مراقبـت ویـژه نیـاز دارنـد .اطمینـان
حاصـل کنیـد کـه آنهـا از قبـل میداننـد کـه  .۱سـرمایهگذاری خـود را نوعـی
شـانس بـا احتمـال موفقیـت پاییـن بداننـد و  .۲هـر تعطیالت یا جشـن تولدی
جلسـۀ ارتبـاط بـا سـرمایهگذار نیسـت.

سندیکای سرمایهگذاران

1

بـا اینکـه برخـی VCهـا بهتنهایـی سـرمایهگذاری میکنند ،بسـیاری از آنها بـا VCهای
دیگـر مشـارکت میکننـد .بـه مجموعهای از سـرمایهگذاران سـندیکا گفته میشـود.
1. Syndicate
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هنگامـی کـه VCهـا دربـارۀ سـندیکا صحبـت میکننـد ،منظـور آنهـا شـرکتکنندگان
اصلـی در مرحلـۀ تأمیـن مالـی اسـت کـه معمـوالً از VCهـا تشـکیل شـده اسـت ،امـا ایـن
همیشـه صادق نیسـت .سـندیکا شـامل هر سـرمایهگذار ،اعم از  ،VCفرشـته ،ابرفرشـته،
سـرمایهگذار اسـتراتژیک ،شـرکت ،مؤسسـۀ حقوقـی یـا هـر شـخص دیگـری اسـت کـه
سـرمایهگذاری میکنـد .اکثـر سـندیکاها دارای یـک سـرمایهگذار راهبـر هسـتند کـه بهطـور
معمـول یکـی از سـرمایهگذاران  VCاسـت .دو  VCاغلـب بهطـور مشـترک یک سـندیکا را
راهبـری میکننـد و در برخـی مواقع سـه سـرمایهگذار راهبری مشـترک را بـر عهده میگیرند.
بـا اینکـه هیچ اسـتانداردی برای اینکه چه کسـی سـرمایهگذار راهبر اسـت وجـود ندارد،
داشـتن یـک راهبـر در سـندیکا بـرای کارآفرینـان منجـر بـه حفـظ انـرژی الزم بـرای مذاکـره
خواهـد شـد .در ایـن حالـت ،بهجـای مذاکـره بـا هریـک از سـرمایهگذاران فقط بـا راهبر ،که
معمـوالً نقـش مذاکرهکننـدۀ کل سـندیکا را بـر عهـده خواهـد داشـت ،گفتوگـو میکنند.
صرفنظـر از سـرمایهگذار راهبـر یـا سـاختار سـندیکا ،ایـن مسـئولیت کارآفرینان اسـت
کـه بـا هریـک از سـرمایهگذاران سـندیکا ارتباط برقرارکننـد .حتی اگر سـرمایهگذار راهبر در
مقایسـه بـا سـرمایهگذاران دیگـر نقـش محـوری داشـته باشـد ،گمـان نکنیـد کـه بـه برقراری
ارتبـاط بـا هریـک از سـرمایهگذاران نیـاز ندارید!
مراقب باشـید آشـپز چند تا نشـود .در چند سـال گذشـته ،ایدۀ مراحل سـرمایهگذاری
بـا سـرمایهگذاران متعـدد یـا  ،party roundsکـه در آن تعـداد زیـادی از سـرمایهگذاران
ً
یدهنـد ،رایج شـده اسـت .وجود
نسـبتا کمـی انجـام م 
در مراحـل اولیـه سـرمایهگذاریهای
مرحلـۀ بـذر دومیلیـوندالری بـا ده  VCو بیسـت سـرمایهگذار فرشـته چنـدان دور از ذهـن
نیسـت .اگرچـه ممکـن اسـت در یـک بیانیـۀ مطبوعاتـی ذکر اینهمـه نام تشـریفاتی خوب
بهنظـر برسـد ،امـا کارآفرینـان ارتبـاط کمـی با هریـک از سـرمایهگذاران خواهند داشـت ،زیرا
میـزان سـرمایۀ آنهـا نسـبت بـه آنچـه VCهـا بهطـور معمـول سـرمایهگذاری میکننـد
بسـیار ناچیـز اسـت .همانطـورکـه شـرکتها برای مرحلۀ بعدی جذب سـرمایۀ خـود آماده
میشـوند ،درمییابنـد کـه بـا معضلـی جـدی روبـهرو هسـتند ،یعنـی داشـتن تعـداد زیـادی
 VCبهعنـوان سـرمایهگذارکـه هیچکـدام مسـئولیت مشـخصی نـدارد.

