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پیشگفتار حامی

به�نام�خدا

ــرای  ــه ب ــد ک ــر افتادن ــن فک ــه ای ــب وکارها ب ــیاری از کس ــوژی بس ــرفت تکنول ــا پیش ب

بقــای خــود، از عادت هــای پیشــین فاصلــه بگیرنــد و بــا روش هــای نوآورانــه بــا 

موانــع روبــه رو شــوند. هــر چنــد کــه بعضی هــا آن قــدر خوش شــانس نیســتند کــه از 

ایــن موانــع عبــور کننــد و در ایــن مســیر از بیــن می رونــد. توجــه بــه تکنولوژی هــای 

ــن  ــوان بزرگتری ــه عن ــود کــه در دیجــی کاال ب ــازی ب ــوآوری، نی ــن ن روز و اهمیــت یافت

کســب وکار تجــارت الکترونیــک کشــور بوجــود آمــد و همیــن احســاِس نیــاز منجــر 

ــد.  ــت ش ــد دیجی نکس ــه تول ب

دیجی نکســت مرکــز نــوآوری و ســرمایه گذاری گــروه دیجــی کاال اســت کــه بــا تمرکــز بــر 

زنجیــره ارزش تجــارت الکترونیــک بــا اســتفاده از ابزارهــای لبــه تکنولــوژی از زمســتان 

1397 مشــغول بــه کار اســت. ایــن مجموعــه بــا هــدف خلــق داســتان های موفقیــت 

ــد. دیجی نکســت  ــت می کن ــوآوری، فعالی ــه ایجــاد و توســعه ن ــان و کمــک ب کارآفرین

بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، فعالیت هایــی از جنــس ســرمایه گذاری در اســتارتاپ ها، 

کمــک بــه توســعۀ تکنولــوژی، پیش شــتابدهی و شــتابدهی کســب وکارهای نوپــا و 

برگــزاری برنامه هــای آموزشــی را انجــام می دهــد.

برنامه هــای آموزشــی کــه در دیجی نکســت برگــزار می شــود در راســتای ایجــاد محیطــی 

ــوژی و همراهــی آن هــا در رشــد  ــه تکنول ــد ب ــراد بااســتعداد و عالقه من ــرای اف ــا ب پوی

ــای آموزشــی دوره و  ــه صــورت وبیناره ــه ب ــای جدیدشــان اســت ک ــرورش ایده ه و پ

ــود.  ــرا می ش ــزی و اج ــداد برنامه ری روی

ــتارتاپی  ــای اس ــوان »کمپ ه ــا عن ــا ب ــب وکارهای نوپ ــتابدهی کس ــتابدهی و ش پیش ش

ــن  ــت زمســتان و تابســتان برگــزار می شــود. در ای دیجی نکســت« هــر ســال در دو نوب

برنامــه افــرادی کــه روحیــۀ کارآفرینــی و مهارت هــای الزم بــرای ایجــاد و توســعۀ یــک 

ــۀ  ــه مرحل ــده و ب ــر ش ــه حاض ــد، در برنام ــه را دارن ــوِر نوآوران ــول تکنولوژی مح محص



ــا 8  ــدت 6 ت ــه م ــتارتاپی ب ــای اس ــان کمپ ه ــوند. کارآفرین ــتابدهی وارد می ش پیش ش

ــام  ــد و در تم ــالش می کنن ــول ت ــه محص ــیدن ب ــا رس ــان ت ــعۀ ایده ش ــرای توس ــاه ب م

ــۀ شــتابدهی در کنارشــان  ــه مرحل ــا رســیدن ب ــن مســیر منتورهــای دیجی نکســت ت ای

هســتند. 

ــت در دیجی نکســت اســت کــه  ــم فعالی ــوژی از موضوعــات بســیار مه توســعۀ تکنول

در واحــدی بــه نــام »تک اســتودیو« دنبــال می شــود. در تک اســتودیو چالش هایــی 

کــه صنعــت روزانــه بــا آن هــا ســرکار دارد مطــرح و چاره یابــی می شــوند. متخصصــان 

ــا تکنولوژی هایــی  ــد نیازهــا و مشــکالت صنعــت را ب فعــال در ایــن واحــد در تالش ان

مثــل هــوش مصنوعــی، رباتیــک، بالکچیــن، اینترنــت اشــیاء و ... حــل کننــد.

ــا رســیدن  ــاز و ت ــت خــود را آغ ــر شــده فعالی ــه روش هــای ذک ــه ب کســب وکارهایی ک

ــرای جــذب ســرمایه  ــد، ب ــه محصــول اولیه شــان مســیر موفقیت آمیــزی را طــی کردن ب

ــی موشــکافانۀ واحــد ســرمایه گذاری دیجی نکســت  ــذاری و ارزیاب ــۀ ارزش گ ــه مرحل ب

دیجی نکســت  از  خــود  رشــد  و  توســعه  مســیر  ادامــۀ  بــرای  تــا  می کننــد  ورود 

تیــم ســرمایه گذاری  دریافــت کننــد.  نقــدی  یــا ســرمایه گذاران فرشــته، ســرمایۀ 

ــه اســتارتاپ هایی کــه فعالیــت خــود را از  ــق ســرمایه ب ــر تزری دیجی نکســت عــالوه ب

ــتم  ــال در اکوسیس ــای فع ــب وکارهای نوپ ــد، کس ــاز کرده ان ــت آغ ــر در دیجی نکس صف

ــذری و  ــۀ ب ــرمایه گذاری در مرحل ــرای س ــرده و ب ــد ک ــواره رص ــران را هم ــتارتاپی ای اس

پیش بــذری دعــوت بــه مذاکــره می کننــد.

ــه  ــب وکار نوآوران ــامل 25 کس ــر ش ــال حاض ــت در ح ــرمایه گذاری دیجی نکس ــبد س س

ــا اســتفاده از مهمتریــن ابزارهــای تکنولــوژی از جملــه یادگیــری ماشــین،  اســت کــه ب

هــوش مصنوعــی، فضــای ابــری، پــردازش تصویــر و صــوت، اینترنــت اشــیاء و ... در 

ــو گام برداشــته اند. ــق ارزشــی ن ــرای خل ــرۀ ارزش تجــارت الکترونیــک ب زنجی

به	امید	خلق	داستان	های	موفقیت	کارآفرینان	ایرانی
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پیشگفتار مترجم

ابتدایـی فعالیتـم در حـوزۀ سـرمایه گذاری خطرپذیـر، روزهـای پرچالـش و  روزهـای 

رویارویـی بـا اصطالحـات سـخت و نامفهـوم ایـن حـوزه بـود، بـه یـاد دارم، در ابتـدا وقتـی 

بـه دنبـال  اینترنـت  Drag Along را شـنیدم سـاعت ها در  Tag Along و  کلمـات 

مفهـوم و کاربـرد آن گشـتم، تـا در نهایـت بـا کتـاب ونچـر دیلز و برد فلد نویسـنده شـهیر آن 

آشـنا شـدم، کتـاب ونچـر دیلـز شـاید اولیـن و ضروری تریـن کتابـی  اسـت کـه هـر کارآفرین، 

هـر سـرمایه گذار خطرپذیـر و شـاید هـر عالقه منـد 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 می کند. جذب سـرمایه شـاید مولفۀ کافی 

نباشـد اما این اتفاق نظر وجود دارد که در مسـیر کارآفرینی الزمه راه اسـت.  براسـاس 

مطالعۀ سـایت CBINSIGHTS که روی 111 اسـتارتاپ در سـال 2018 صورت پذیرفت، 

مهم ترین دلیل شکسـت اسـتارتاپ ها اتمام سـرمایه و یا عدم موفقیت در جذب سـرمایه 

اعـالم شـده اسـت، بـه طـور متوسـط از هـر 100 اسـتارتاپی کـه شکسـت می خورنـد، 38 

اسـتارتاپ مشـکالت جـذب سـرمایه را دلیـل آن دانسـته اند. بایـد دانسـت کـه مسـیر جذب 

سـرمایه از VCهـا بسـیار پیچیـده و رقابتی اسـت و عـدم تقارن اطالعاتی مابیـن کارآفرینان 

و سـرمایه گذاران ایـن فرآینـد را دشـوارتر می کنـد، بـه خصـوص در کشـور مـا ایـران نیـز بـه 

دلیـل وجـود بازارهـای مـوازی جـذاب حجم سـرمایه گذاری روی اسـتارتاپ ها چنگـی به دل 

نمی زنـد، ایـن موضـوع بیشـتر بـه چشـم می خـورد، امـا خبـر خـوب این کـه 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 می یابد.

تقدیـم بـه تمـام فعـاالن اکوسیسـتم اسـتارتاپی و سـرمایه گذاری خطرپذیـر 
کشـور عزیـزم ایـران، کـه بـا سـختی و بـا تمـام وجـود بـرای رشـد هرچـه بیشـتر 

ایـن بخـش نوظهـور اقتصـاد می کوشـند.
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چرخه عمر جذب سرمایه استارتاپ

اسـتارتاپ ها در چرخـۀ عمـر خـود، بـرای رشـد و تامیـن هزینه هـا بـه جـذب سـرمایه نیاز 

دارند که در هر مرحله از رشـد اسـتارتاپ متفاوت و از طریق منابع مختلفی صورت می گیرد.

ابتدایی تریـن مرحلـۀ تأمیـن مالـی برای یک شـرکت آن قدر زود اتفـاق می افتد که گاهی 

حتـی جـزو مراحـل سـرمایه گذاری محسـوب نمی شـود. ایـن مرحلـه کـه بـه نـام پیش بـذری 

)pre-seed( شـناخته می شـود، به آن دوره  ای گفته می شـود که بنیانگذاران شـرکت برای 

اولیـن بـار می خواهنـد فعالیـت خـود را شـروع کننـد و اقـدام بـه سـاخت محصـول اولیـه 

نماینـد. متداول تریـن افـرادی کـه در مرحلـۀ پیش بـذری اقـدام بـه سـرمایه گذاری می کننـد 

خود بنیانگذاران، یا حتی دوسـتان، حامیان و خویشاوندانشـان هسـتند. این مرحله ممکن 

اسـت خیلـی سـریع اتفـاق بیفتـد یـا مدت ها طول بکشـد، که ایـن امر به ماهیت شـرکت و 

هزینه هـای اولیـۀ مربـوط بـه توسـعۀ ایدۀ کسـب و کار بسـتگی دارد. همچنین محتما اسـت 

کـه سـرمایه گذاران در ایـن مرحلـه نخواهند که سـهامدار شـرکت شـوند. 

مرحلـۀ بـذری )Seed(، اولیـن مرحلـۀ رسـمی تامیـن مالـی اسـت. ایـن مرحلـه عموما 

بیانگر اولین مبلغ رسـمی اسـت که یک کسـب و کار اولیه یا تجارت مخاطره آمیز به دسـت 

مـی آورد. برخـی شـرکت ها از مرحلـۀ سـرمایۀ بذری جلوتـر نمی روند و شکسـت می خوردند، 

یـا بـه سـود قابـل قبولـی می رسـند و بـه سـراغ دوره هـای بعـدی سـرمایه گذاری نمی رونـد. 

مرحلـۀ بـذری بـه یک اسـتارتاپ کمـک می کند تا قدم هـای اولیه، همانند توسـعۀ محصول 

را محکم تـر بـردارد. یـک شـرکت به کمک سـرمایۀ بـذری می تواند 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 آن ها به سـری های سـرمایه گذاری شـامل سـری های 

اِی، بـی، سـی و ...  نیـز یـاد می شـود، در گام بعـدی توسـعه قـرار دارنـد. در ایـن دوران 

کسـب وکار مسـیر درسـت کسـب درآمـد و رشـد خـود را یافتـه و بـا تامین سـرمایۀ بیشـتر، 

می تواند رشـد فزاینده ای را رقم بزند. این مرحله جایی اسـت که اسـتارتاپ رشـد نمایی به 

خـود گرفتـه و منحنـی S شـکل رشـد خـود را می سـازد. 

در نهایت نیز آخرین تکۀ پازل چرخۀ عمر تامین سـرمایه را می توان خروج کارآفرینان 

توسـط عرضـۀ عمومـی سـهام شـرکت یـا خریـد و تملیـک نامیـد. رسـیدن بـه ایـن مرحلـه 

رویـای بسـیاری از کارآفرینان اسـت.
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زمان

بازار سهام
)بورس(

مد
درآ

شتابدهنده ها، سرمایه گذاران 
فرشته، دوستان و خانواده

مراحل پیش بذری و بذری

سرمایه گذاران خطرپذیر، ادغام 
و تملیک و شرکای استراتژیک

مراحل نهایی

مراحل اولیه

سر به سری 
هزینه و درآمد

ذاری
یه گ

رما
سری های س

عرضۀ 
اولیۀ 
سهام

IPO

راه اندازی استارتاپ 
توسط کارآفرینان 

درۀ مرگ

بازار�ثانویه
تامین مالی از جنس اعطای سهام

1st

2nd

3rd

Mezzanine

چرخۀ عمر تامین مالی استارتاپ

در هر مرحله از جذب سرمایۀ استارتاپ مهم ترین بخش را می توان مفاهیم اقتصادی، 

حقوقی و مذاکراتی جذب سـرمایه دانسـت، اگر کسـب وکار به شـدت آینده دار و جذابی نیز 

داشـته باشـید در صـورت عـدم توجـه بـه ترم هـای قـراردادی یـک معاملـۀ سـرمایه گذاری 

خطرپذیـر و یـا عـدم دقـت در مذاکـرات کـه بخـش عمـده ای از معاملـه را شـامل می شـود، 

احتمال از دسـت دادن سـرمایه، سـهام و یا شکسـت کسـب وکار خود را افزایش می دهید. 

کتـاب ونچـر دیلـز مهم تریـن 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، سـال ها تجربـۀ دردنـاک، آزمـون و خطـا و یادگیـری حیـن 

کار را از مشـاورانی بـا حـق مشـاوره های گران قیمـت در اختیـار خواهیـد داشـت. ایـن کتـاب 

به معنـای واقعـی کلمـه معـادل یادگیـری کونگ فـو در یـک لحظه اسـت، اگر روزی به سـراغ 

VCهـا رفتیـد، مطمئـن باشـید کـه بـا کمـک بهتریـن مشـاوره هایی کـه از کتـاب می گیریـد 

کامـالً آمـاده شـده اید.

کارآفرینـان زیـادی بعـد از خوانـدن این کتـاب گفته اند که کاش در ابتـدای کار این کتاب 

را می داشـتند، چـون بـه صرفه جویـی در وقـت و هزینـۀ آنها کمک شـایانی می کرد.
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بـرد و جیسـون کتابـی نوشـته اند کـه مطالعـۀ آن بـرای هـر کارآفریـن، دانشـجو و کارآفریـن 

تـازه کار و مشـتاق بسـیار مهـم اسـت، امـا اهمیـت مطالعـۀ آن فقـط بـه ایـن افـراد محـدود 

نمی شـود. همان طـور کـه ایـن کتـاب را می خوانـدم، نکته هـای علمی جدیـدی را یافتم که حتی 

به رغـم تمامـی تجربیاتـی کـه تـا بـه امـروز کسـب کـرده ام می توانـم از آن هـا به خوبـی اسـتفاده 

کنـم. اگـر VCهسـتید یـا می خواهیـد VC باشـید، به سـرعت خوانـدن ایـن کتـاب را شـروع 

کنیـد تـا مطمئـن بشـوید کـه بـه درک کاملـی از پویایـی کسـب و کار خود رسـیده اید. سـرانجام، 

اگـر وکیلـی هسـتید کـه بـا معامـالت در ایـن حـوزه سـروکار داریـد، بـه خـود لطفی کنیـد و این 

کتاب را بخوانید، حتی صرفًا برای اینکه به ابزاری برای شـکنجۀ دشـمنان خود مسـلح باشـید.

مفاهیمی که در این کتاب خواهید خواند به طور خالصه شامل موارد زیر است؛

اصطالحـات خـاِص تفاهم نامه هـای سـرمایه گذاری خطرپذیـر کـه بـه سـه   

بخـش تقسـیم شـده اسـت: اصطالحـات مربـوط بـه جنبه هـای اقتصـادی، 

اصطالحـات مربـوط بـه جنبه هـای کنترلـی و سـایر اصطالحات. تالش شـده 

اسـت تـا دیـدی متعـادل از اصطالحـات خـاص و همچنیـن اسـتراتژی های 

متناسـب بـرای رسـیدن بـه یـک معاملـۀ عادالنـه را ارائـه شـود.

نکته هایـی دربـارۀ    بـا  تفاهم نامـۀ سـرمایه گذاری همـراه  فلسـفۀ وجـودی 

چندیـن مسـئلۀ حقوقـی رایـج، که بسـیاری از شـرکت های نوپا بـا آن روبه رو 

هسـتند. گرچـه ایـن کتـاب همـۀ جزئیاتـی را کـه هـر کارآفریـن بایـد بدانـد 

پوشـش نمی دهـد، امـا سـعی شـده اسـت تـا مهم تریـن نکته هایـی را کـه 

کارآفرینـان بایـد بـه آن توجـه کننـد در نظـر گرفتـه شـود.

همۀ مسـائلی که در طول فرایند تأمین مالی خطرپذیر و همچنین پس از   

جـذب سـرمایه بـا آن روبـه رو خواهیـد شـد. ونچـر دیلز جزئیـات تفاهم نامۀ 

سـرمایه گذاری را پوشـش داده اسـت، بازیگـران ایـن فراینـد را بررسـی و 

دربـارۀ نحـوۀ آماده سـازی شـرکت بـرای تأمیـن مالـی صحبـت کرده اسـت و 

بـه طـور کامـل فراینـد جـذب سـرمایه، نحوۀ کار شـرکت های سـرمایه گذاری 

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 به عنـوان یـک امتیـاز ویـژه، فصلـی از این کتـاب به سـاختار نامۀ عزم 
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سـرمایه گذاری، کـه ممکـن اسـت در ابتـدای فراینـد تملیـک دریافـت کنیـد، 

اختصـاص داده شـده اسـت. سـرانجام در آخریـن ویرایـش، چندین موضوع 

نحـوۀ  نحـوۀ مذاکـره دربـارۀ معامـالت بدهـی خطرپذیـر،  از جملـه  جدیـد 

آماده سـازی شـرکت بـرای جـذب سـرمایۀ موفـق و نحـوۀ همـکاری با مشـاور 

مالـی و سـرمایه گذاری در فراینـد فـروش شـرکت را توضیـح داده اسـت.

ازآنجاکـه بسـیاری از مفاهیـم ایـن حـوزه خشـک و ثقیـل اسـت، تـالش زیـادی شـده 

اسـت تـا کمـی طنـز را چاشـنی کار کنیم. ما بارهـا و بارها کتاب را بازبینـی، مطالعه، تصحیح 

و بازخوانـی کردیـم، امـا می دانیـم که هنوز اشـتباهات یا موضوعاتی وجـود دارد که به خوبی 

توضیح داده نشـده اسـت.

دربارۀ مترجم

زمانـی کـه ویرایـش آخـر ایـن کتـاب را می خوانـدم، تـک تـک ترم هـای قراردادهایـی کـه 

بسـته بـودم جلـوی چشـمانم مـرور می شـد. کتـاب ونچـر دیلـز سال هاسـت کـه ماننـد یـک 

کتـاب راه در دفتـر کارم همیشـه حضـور داشـته اسـت و ماننـد یـک فرهنگ سـرمایه گذاری 

خطرپذیـر هرزمـان بـا سـوالی مواجه می شـدم بـه آن مراجعـه می کردم، خوانـدن این کتاب 

را اسـاتیدم بـه مـن توصیـه کردنـد و ایـن روزهـا نیز بـه همه کارآفرینـان خوانـدن این کتاب 

را توصیـه می کنـم. اگـر در یـک جملـه بخواهـم خـودم را معرفـی کنم شـیفتۀ مباحث مالی 

و سـرمایه گذاری اسـتارتاپ ها هسـتم. به خصوص مدل سـازی با اکسـل و پیش بینی آیندۀ 

اسـتارتاپ از سـرگرمی هایم اسـت. اما وقتی متوجه شـدم این بازی پیچیده تر از سـلول های 

نرم افـزار اکسـل اسـت تصمیـم گرفتـم مطالعـه و آموختـن در ایـن حـوزه را بـه طـور جـدی 

آغـاز کنـم. افـرادی چـون اریـک ریـس، بـرد فلد، آسـمون دامـودارن و شـرکت های همچون 

آندرسـن هورویتز و بسـیاری از افراد و شـرکت های حاضر در این حوزه منابعی بودند که با 

خوانـدن مطالـب و تجربیاتشـان بیشـتر و بیشـتر در ایـن حوزه غرق شـدم.

اکنون نیز چند سالی است در حوزۀ سرمایه گذاری خطرپذیر و در چندین شرکت  فعال 

در ایـن صنعـت مشـغول بـه فعالیـت و کسـب تجربه هسـتم. در ایـن مدت با بیـش از 1000 

اسـتارتاپ نیازمنـد جـذب سـرمایه مذاکـره داشـته ام، حـدودا 100 کسـب وکار را ارزش گذاری 

کـرده ام و بـه طـور مسـتقیم نیـز در بیـش از 50 معاملـه سـرمایه گذاری خطرپذیـر و چندیـن 

هیئـت مدیـره اسـتارتاپ حضـور داشـته ام و افتخـار همـکاری بـه عنـوان مشـاور در چندیـن 
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اسـتارتاپ و شـرکت سـرمایه گذاری خطرپذیـر نیـز بـه آموخته هایم بسـیار افزوده اسـت.

در کشـورمان همچـون  اسـتارتاپی  اکوسیسـتم سـرمایه گذاری  داشـت کـه  توجـه  بایـد 

مفهومـش نوپاسـت و عمـری زیـادی از اولیـن کسـب وکارهای نـوآورِ شـکل گرفتـه بـر مبنـای 

سـرمایه خطرپذیر نمی گذرد. به همین  علت اسـت که اکثر مفاهیم و مدل های مورد اسـتفاده 

در کشـور با کمی تمایز و گاهی تاخیر از پیشـروان این صنعت در دنیا همچون سـرمایه گذاران 

حاضـر در منطقـه سـیلیکون ولی الهـام گرفتـه شـده اسـت و منابع مورد اسـتفاده در کشـور نیز 

بسـیار بـا منابعـی جهانـی آن مشـترک اند. کتـاب حاضـر نیـز مفاهیم پرکاربـردی به شـما خواهد 

آموخت که در بسـیاری از قراردادهای سـرمایه گذاری خطرپذیر مشـاهده خواهد کرد، همچنین 

ایـن کتـاب را می تـوان مکملـی بـر کتابـی کـه قبل تر ترجمـه کـرده ام؛ "سـرمایه گذاری خطرپذیر؛ 

رازهای جاده سـندهیل" منتشـر شـده توسـط نشـر نوین دانسـت که توصیه می کنم اگر ونچر 

دیلـز مـورد توجـه شـما قـرار گرفت حتمـا آن کتـاب را نیز مطالعـه نمایید.

کتاب سرمایه گذاری خطرپذیر )نشر نوین(

در نهایت؛ اگر شـما هم شـیفتۀ نوآوری و حل مفاهیم پیچیده و جدید کسـب و کار به 

خصـوص در حـوزۀ سـرمایه گذاری خطرپذیـر هسـتید این کتاب را حتمـا بخواند، با ضمانت 

من پشـیمان نمی شوید!

توضیحاتی که قبل از خواندن کتاب باید بدانیم

کتـاب حاضـر را می تـوان در دسـتۀ کتاب های تخصصی حوزۀ سـرمایه گذاری، اسـتارتاپی 

و حقوقـی نامیـد کـه نویسـنده سـعی دارد مفاهیـم تخصصـی را با بیانـی صریح و اسـتفاده از 
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مثال هایـی متنـوع بـه سـادگی بیـان کنـد. همان طـور کـه بیـان شـد ایـن حـوزه در کشـورمان 

نوپـا بـوده و بسـیاری از مفاهیـم تخصصـی و اصطالحـات بـه کار رفتـه در کتاب 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 کاربردی تـر 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 کاربردی تر 

شـدن کتـاب قـرار گرفته اسـت. همچنیـن چندین نمونه قرارداد اسـتارتاپی رایـج در ایران نیز 

برای اسـتفاده کارآفرینان و فعاالن این حوزه به پیوسـت  نسـخۀ فارسـی افزوده شـد.

تشکر ویژه

در مسـیر ترجمۀ این کتاب افتخار داشـتم که از همراهی عزیزان و مجموعه هایی فاخر 

اسـتفاده ببـرم. در ابتـدا از نشـر نویـن بـه عنـوان ناشـر تخصصـی کسـب وکار بـه دلیـل اعتمـاد 

بـه بنـده و حمایت هـای بی  دریغشـان تشـکر می کنـم. از سـرکار خانـم پریسـا رضوانـی کـه در 

بازخوانـی و اصالحـات کتـاب کمـک شـایانی بـه اینجانـب داشـتند نیـز صمیمانـه متشـکرم. 

همچنیـن الزم اسـت از انجمـن سـرمایه گذاری خطرپذیر ایران و جنـاب آقای یونس حمیدی 

کـه در راه ترجمـۀ ایـن کتـاب بنـده را همراهـی نمودنـد، تشـکر ویژه ای 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 بی صبرانـه 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 پیام هـای ارزنده شـما هسـتیم. 

راه�های�ارتباطی:

Vahidfakhr@gmail.com :ایمیل

Vahidf24@ :شبکه�های�اجتماعی





 پیشگفتار فرد ویلسون
)ویرایش سوم(

اولیـن هفتـۀ کاری ام را به عنـوان سـرمایه گذار خطرپذیـر به خاطـر مـی آورم. 25سـاله 

بـودم، سـال 1986 بـود و تـازه در یـک شـرکت سـرمایه گذاری خطرپذیر1 شـروع بـه کار کرده 

 Euclid بـودم. بـرای سـه سـرمایه گذار خطرپذیـر بـا تجربـه در یـک شـرکت کوچـک به نـام

Partners کار می کـردم، جایـی کـه ده سـال اول کارم را آنجـا گذرانـدم. روزی یکـی از ایـن 

سـه شـریک، بلیس مک کروم2، وارد دفتر من شـد )بله، من در 25سـالگی در مرکز راکِفلر 

دفتـر کار داشـتم( و گفـت: »آیـا می توانی تأمین مالی سـه میلیون دالری شـرکت XYZ را که 

ارزش آن پیش از تزریق سـرمایه نُه میلیون دالر اسـت با ده درصد سـهام تشـویقی صادر 

نشـده مدل سـازی کنـی؟ سـپس بـه دفتـر بـزرگ خـود بازگشـت کـه با شـریک دیگـر میلتون 

پاپـاس3 مشـترک بـود و در پشـت سـاختمان قرار داشـت.

پشـت میـزم نشسـتم و بـه فکـر افتـادم. بخـش »تأمیـن مالـی سـه میلیون دالری« را 

متوجـه شـدم. فکـر کـردم می توانـم قسـمت »سـهام تشـویقی ده درصد« را هم کشـف کنم، 

امـا »ارزش پیـش از تزریـق سـرمایه4« چـه معنایـی داشـت؟ مـن هرگـز ایـن اصطـالح را 

نشـنیده بـودم. ایـن ماجـرا تقریبـًا یـک دهـه قبـل از امـکان جسـت وجو در Netscape و 

اینترنـت بـود و چنیـن راه حلـی وجـود نداشـت. بنابرایـن، بعـد از حـدود ده دقیقه شـجاعت 

بـه خـرج دادم، به سـمت آن دفتـر بـزرگ رفتـم و به بلیس گفتـم: »می توانـی ارزش پیش از 

سـرمایه گذاری را بـرای مـن توضیـح بدهـی؟«

Venture Capital .1: مؤسسـاتی که سـرمایۀ الزم را برای کسـب وکارهای نوپا، اسـتارتاپ ها و کارآفرینان 
مسـتعد جهش و رشـد فراهم می کنند. این سـرمایه گذاری ها با ریسـک زیادی همراه اسـت.

2. Bliss McCrum
3. Milton Pappas
4. Pre-money
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بنابراین، یادگیری 31سـالۀ من در حوزۀ سـرمایه های خطرپذیر آغاز شـد و تا به امروز 

کـه ایـن مقاله را می نویسـم ادامه دارد.

کسـب و کار سـرمایه گذاری خطرپذیـر در سـال 1985 صنعتـی خانگـی بـود، بـا معامالت 

هم سـرمایه گذاری1 و زبانـی کامـالً مختـص بـه خـودش. ممکـن اسـت فـرد بدبینـی بگویـد 

سـرمایه گذاری خطرپذیـر به گونـه ای طراحـی شـده اسـت کـه بـرای همـۀ افراد غیـر از VCها 

مبهـم و گنـگ باشـد، تـا آن هـا در مذاکـره بـا کارآفرینـان از همۀ قـدرت خود اسـتفاده کنند. 

مـن ایـن عقیـده را به طـور کامـل قبـول نـدارم. فکـر می کنـم کسـب و کار VC در چنـد دفتـر 

کوچـک در بوسـتون، نیویـورک و سانفرانسیسـکو رشـد کـرد و ده هـا نفر یا شـاید صدها نفر 

از شـرکت کنندگان اصلـی، به همـراه مشـاوران حقوقـی خـود، سـاختارهایی ایجـاد کردند که 

بـرای آن هـا منطقـی بـود. سـپس متـن مختصـری را تدویـن کردنـد تـا بتوانند به کمـک آن با 

هـم ارتبـاط برقـرار کنند.

امـا داسـتان پیدایـش سـرمایۀ خطرپذیـر هرچه باشـد، زبـان معامـالت خطرپذیر برای 

بسـیاری از افـراد تـا بـه امـروز گیج کننـده و مبهـم اسـت. ایـن به نفع خودی هـای صنعت و 

به ضـرر کسـانی اسـت کـه تـازه بـه راه  اسـتارتاپ و سـرمایه گذاری خطرپذیـر روی آورده اند.

در سـال های میـان 2000 و 2010، بعـد از اینکـه اولین شـرکت سـرمایه گذاری خطرپذیر 

 Union Square اینکـه  از  قبـل  و  منحـل کـردم  را   ،Flatiron Partners خـود، 

Ventures را تأسـیس کنـم، وبالگ نویسـی را شـروع کـردم. یکـی از اهدافـم از وبـالگ 

AVC )www.avc.com( شفاف سـازی دنیای مبهم VC بود که تقریبًا بیسـت سـال در 

آن زندگـی کـرده بـودم. ورودم بـه وبالگ نویسـی به کمـک یکـی از دوسـتان و سـرمایه گذاران 

یعنـی بـرد فلـد صـورت گرفـت. هم سـرمایه گذاری2 از بیـن نرفتـه اسـت و ایـن چیـز خوبـی 

اسـت. بـا مطالعـۀ منظـم وبـالگ AVC و تفکـرات فلـد، هـر کارآفریـن می توانـد سـرعت 

خـود را در یادگیـری مفاهیـم مربـوط بـه اسـتارتاپ ها و سـرمایه های خطرپذیـر افزایـش 

دهـد. مـن و بـرد بـرای تالش هایمـان بـا هـدف ایجاد شـفافیت در زمینۀ سـرمایۀ خطرپذیر 

بازخوردهـای مثبـت بسـیاری گرفتیـم، بنابرایـن ایـن کار را ادامـه دادیـم و اکنـون اگـر در 

Club Deals .1: معامالتـی کـه بـه خریـد سـهام خصوصـی اشـاره دارد کـه در آن چندیـن شـرکت سـهامی 
خـاص دارایی هـای خـود را بـرای خریـد یـک شـرکت ترکیـب می کننـد.

2. Club Investing
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اینترنـت کلیـدواژه ای ماننـد »سـهام ممتـاز مشـارکتی1« را جسـت و جو کنید، نوشـته های من 

و بـرد را در اولیـن صفحـۀ نتایـج جسـت وجو خواهیـد دیـد.

برد و شـریکش، جیسـون مندلسون )مشـاور حقوقی استارتاپ که به سمت VC تغییر 

مسـیر داد(، یـک قـدم جلوتـر رفتنـد و در سـال 2011 کتابـی بـا نـام معامـالت خطرپذیـر 

نوشـتند. این کتاب به کتابی کالسـیک تبدیل شـده و اکنون به چاپ سـوم رسـیده اسـت. 

اگـر در سـال 1985 ایـن کتـاب وجـود داشـت، مجبـور نبـودم در مقابـل بلیس اعتـراف کنم 

کـه نمی دانسـتم ارزش قبـل از سـرمایه گذاری بـه چـه معناسـت.

اگـر یـک کتـاب راهنمـا بـرای یادگیـری زبان مرمـوز و گیج کننـدۀ سـرمایه های خطرپذیر 

و سـاختارهای تأمیـن مالـی سـرمایه های خطرپذیـر وجـود داشـته باشـد، همیـن کتـاب 

»معامـالت خطرپذیـر« اسـت. هرکسـی که بـه اسـتارتاپ، کارآفرینی، سـرمایه گذار فرشـته و 

سـرمایه گذاری خطرپذیـر عالقه منـد اسـت بایـد بـه خـود لطـف کنـد و ایـن کتـاب را بخواند.

فرد ویلسون

USV شریک

جوالی ۲۰۱۶

1. Participating preferred





 پیشگفتار جیمز پارک
)ویرایش سوم(

اولیـن بـاری را کـه تابلـوی خروجـی جـادۀ سـندهیل را در بـزرگ راه 280 دیـدم به یـاد 

دارم. ایـن ماجـرا مربـوط بـه سـال 1999 بـود. 22 سـال داشـتم، تـازه از دانشـگاه هـاروارد 

در  اسـتارتاپی مسـتقر  فنـی  ارشـد  مدیـر  و  و هم بنیان گـذار  بـودم  فارغ التحصیـل شـده 

بوسـتون بـودم. مـن و هم بنیان گـذارم تصمیـم گرفتیـم که در جسـت وجوی پـول، تور خود 

را دورتـر پرتـاب کنیـم و بـرای دیـدار بـا VCها به سـیلیکون ولی رفتیم. وقتـی خروجی جادۀ 

سـندهیل را دیـدم، احسـاس کـردم به شـدت مضطـرب و نگرانـم. بالفاصلـه متوجـه شـدم 

آمادگـی و دانـش کافـی را نـدارم. حـس می کـردم انـگار بـرای امتحان مدرسـه کامـالً مطالعه 

نکرده باشـم. در دبیرسـتان، درسـت قبل از یک مسـابقۀ دو کشـوری، اگر در تمرین به اندازۀ 

کافـی نمی دویـدم، چنیـن احساسـی داشـتم. آیـا در آن زمـان، درس هـای خـود را به خوبـی 

یـاد نگرفتـه بـودم؟ چـرا در چنیـن جلسـۀ مهمـی دربـارۀ افـراد و صنعتـی که می خواسـتم از 

آن هـا سـرمایه جـذب کنـم بی اطـالع و نـاآگاه ظاهـر شـدم؟ خـب، در سـال 1999 بـرای یک 

کارآفریـن کم تجربـۀ 22سـاله، درک همـۀ این هـا چنـدان آسـان نبـود.

به دلیـل  امـا  اسـتارتاپ سـرمایه جـذب کنیـم،  آن  بـرای  واقعـًا موفـق شـدیم  مـا 

اشـتباه های خودمـان و شـرایط سـخت آن زمـان، در نهایـت دو سـال بعـد کار خـود را 

تعطیل کردیم. بااین حال، من دو دوست خوب یعنی اریک و گوخان را در آن استارتاپ 

پیـدا کـردم و بالفاصلـه شـرکت دیگـری به نـام Windup Labs تأسـیس کردیـم. پس 

از چهـار سـال کار فوق العـاده سـخت، Windup را بـه CNET Networks )اکنـون 

بخشـی از CBS Interactive( در سـال 2005 فروختیم و همۀ ما به سانفرانسیسـکو 

نقل مـکان کردیـم.

در سـال 2007، مـن و اریـک CNET را تـرک کردیـم تـا Fitbit را راه انـدازی کنیـم. 

راسـتش را بخواهیـد، مـن و اریـک بـا جاه طلبی هـای نسـبتًا کمـی کار خـود را شـروع کردیم، 
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امـا هرچـه زمـان می گذشـت، جاه طلبی هـای مـا بیشـتر می شـد. از سـال 2007 تـا امـروز، 

تعـداد کارکنـان ایـن شـرکت بـه بیـش از 1500 نفـر افزایش یافته اسـت و آخریـن راهنمایی 

مـا بـرای سـرمایه گذاران درآمـد تقریبـی 2/5 میلیارد دالر در سـال 2016 را به همراه داشـت. 

مـا بیـش از 66 میلیـون دالر سـرمایۀ خصوصـی را از طریـق VCهـا، ازجملـه برد و جیسـون 

در گـروه Foundry Group جـذب کردیـم. در سـال Fitbit ،2015 به صـورت عمومـی 

عرضـه شـد و در بزرگ تریـن عرضـۀ عمومـی اولیـۀ )IPO( تاریخ در حوزۀ لـوازم الکترونیکی 

مصرفـی، موفـق بـه جـذب بیـش از 800میلیـون دالر سـرمایه شـدیم. مـن از زمان تأسـیس 

شـرکت همچنـان مدیرعامل هسـتم.

وقتـی ایـن کتـاب را می خوانـدم، متعجـب شـدم کـه چگونـه به طـور خالصـه مجموعـۀ 

16 سـال تجربۀ من در جذب سـرمایه، معامله و کار با VCها و مشـاوران حقوقی شـرکت 

را بـه رشـتۀ تحریـر درآورده اسـت. کاش می توانسـتم بـه گذشـته سـفر کنـم و ایـن کتـاب را 

)همـراه بـا یـک آیفـون و ایـده ای بـرای فیس بـوک( بـه خود 22سـاله و مضطربـم بدهم.

شـما خوانندۀ عزیز فرصت بزرگی به دسـت آورده اید. پس از اتمام این کتاب، سـال ها 

تجربـۀ دردنـاک، آزمـون و خطـا و یادگیـری حیـن کار را از مشـاورانی بـا حـق مشـاوره های 

گران قیمـت در اختیـار خواهیـد داشـت. ایـن کتاب به معنـای واقعی کلمه معـادل یادگیری 

کونگ فـو در یـک لحظـه اسـت، هماننـد نئـو در فیلم ماتریکـس. اگر روزی در بـزرگ راه 280 

تابلـوی جـادۀ سـندهیل بـه چشـمتان خورد، مطمئن باشـید کـه با کمک بهترین مشـاوره ها 

از بهتریـن VCهایـی کـه می شناسـم کامالً آماده شـده اید.

_ جیمز پارک

Fitbit هم بنیان گذار و مدیرعامل

جوالی ۲۰۱۶



 پیشگفتار دیک کاستولو
)ویرایش ۱ و ۲(

ای کاش زمانـی کـه اولیـن شـرکتم را تأسـیس می کـردم ایـن کتـاب را در اختیار داشـتم. 

آن موقـع، مـن سـهام ممتـاز را از سـهام مـرغ تشـخیص نمـی دادم و تصـور می کـردم حـق 

اولیـن اسـتنکاف اصطالحـی  دربـارۀ لیگ NFL اسـت.

حـال مـن به عنـوان مدیرعامـل توئیتـر و بنیان گـذار سـه شـرکت دیگـر، کـه یکی شـان 

را شـرکت های سـهامی خـاص خریده انـد و دوتـای دیگـر را شـرکت های دولتـی خریـداری 

کرده انـد، بسـیاری از مفاهیـم و آموزه هـای موجـود در ایـن کتـاب را به سـختی آموختـه ام. 

مـن در ایـن راه سـرمایه گذاران و مشـاوران بزرگـی داشـتم، امـا همچنان مجبـور بودم همۀ 

تکنیک هـا، تله هـا و ظرافت هـا را به تنهایـی کشـف کنـم و یـاد بگیـرم. مـن و شـرکایم در 

اولیـن شـرکت خـود، رسـانه های تحـت شـبکه Burning Door، تازه کار بودیـم، بنابراین 

اشـتباه های زیـادی مرتکـب شـدیم. امـا در نهایت موفق شـدیم در سـال 1996 این شـرکت 

را به فـروش برسـانیم و به انـدازه ای پـول در اختیـار داشـتیم کـه می توانسـتیم به مـدت یـک 

سـال هـر روز صبـح قهوه هـای بلنـد اسـتارباکس بخریـم.

چندیـن سـال بعـد، مـن و شـرکایم در Burning Door یـک شـرکت جدیـد به نـام 

Spyonit را تأسـیس کردیـم. ایـن شـرکت عملکـرد بهتـری داشـت و در سـپتامبر 2000 

بـه یـک شـرکت عمومـی به نـام Solutions 724 فروختـه شـد. سـهام مـا به مـدت یـک 

سـال بسـته شـد )مـا در آن زمـان بـا حقوق ثبـت در بورس آشـنایی کافی نداشـتیم( و وقتی 

سـهام خـود را در اواسـط سـپتامبر 2001 دوبـاره در اختیـار گرفتیـم، سـقوط حبـاب اینترنـت 

و پیامدهـای مالـی حادثـۀ 11سـپتامبر 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 2004 تأسیس کردیم. ما چندین مرحله سرمایۀ 

خطرپذیـر جـذب کردیـم، ازجملـه در مرحلـۀ بـذر از DFJ Portage، در مرحلۀ سـری A از 
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Mobius Venture Capital )شـرکتی کـه بـرد فلـد و جیسـون مندلسـون در آن زمـان 

.Union Square Ventures از B و مرحلـۀ سـری Sutter Hill عضـو آن بودنـد( و

شـویم،  متوجـه  خودمـان  اینکـه  از  قبـل  و  رشـد کـرد  به سـرعت   FeedBurner

شـرکت های مختلفی ازجمله گوگل به خرید شـرکت ما بسـیار عالقه داشـتند. سـرانجام در 

سـال 2007 گـوگل 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 از گذرانـدن چندیـن سـال در گوگل، 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 50 بـه بیـش از 430 رسـیده و طـی دو 

مرحلـۀ تأمیـن مالـی، سـرمایۀ خـود را بیش از 250 میلیـون دالر افزایش داده اسـت.

وقتـی دوبـاره بـه دانسـته های خود دربارۀ معامـالت VC، خرید شـرکت، نحوۀ عملکرد 

VC و روش مذاکـره فکـر می کنـم، بسـیار خوش حـال می شـوم کـه می ببینـم از آن روز در 

اوایـل دهـۀ 1990، کـه بنیان گـذار رسـانه های تحت شـبکۀ Burning Door بـودم، چقدر 

فاصلـه گرفتـه ام. وقتـی ایـن کتـاب را خواندم، مرتب در ذهن خود می گفتـم: »وقتی ابتدای 

شـروع کار مـن بـود، چـرا ایـن کتـاب را در اختیـار نداشـتم؟« چـون دانـش موجـود در ایـن 

کتـاب بـه صرفه جویـی در وقـت و هزینـه ام کمـک شـایانی می کرد.

بـرد و جیسـون کتابـی نوشـته اند کـه مطالعـۀ آن بـرای هـر کارآفریـن، دانشـجو و کارآفریـن 

تـازه کار و مشـتاق بسـیار مهـم اسـت، امـا اهمیـت مطالعـۀ آن فقـط بـه ایـن افـراد محـدود 

نمی شـود.همان طور کـه ایـن کتـاب را می خوانـدم، نکته هـای علمـی جدیـدی را یافتـم که حتی 

به رغـم تمامـی تجربیاتـی کـه تـا بـه امـروز کسـب کـرده ام می توانـم از آن هـا به خوبـی اسـتفاده 

کنـم. اگـر VC هسـتید یـا می خواهیـد VC باشـید، به سـرعت خوانـدن ایـن کتـاب را شـروع 

کنیـد تـا مطمئـن بشـوید کـه بـه درک کاملـی از پویایـی کسـب و کار خود رسـیده اید. سـرانجام، 

اگـر وکیلـی هسـتید کـه بـا معامـالت در ایـن حـوزه سـروکار داریـد، بـه خـود لطفی کنیـد و این 

کتاب را بخوانید، حتی صرفًا برای اینکه به ابزاری برای شـکنجۀ دشـمنان خود مسـلح باشـید.

_ دیک کاستولو

مدیرعامل توئیتر

مارس ۲۰۱۱
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یکـی از راه هـای تأمیـن سـرمایۀ شـرکت تأمیـن مالـی خطرپذیـر اسـت. درحالی کـه تنها 

درصـد کمـی از شـرکت ها سـرمایه های خطرپذیـر جـذب می کننـد، بسـیاری از شـرکت های 

 Google، Apple،Cisco Systems ،Yahoo ،Netscape بـزرگ فنـاوری ازجملـه

Sun Microsystems Compaq ، Digital Equipment Corporation، و 

America Online در اوایـل تأسـیس خـود اقـدام بـه تأمیـن مالـی خطرپذیـر کرده انـد. 

ایربی ان بـی،  توئیتـر،  امـروز ماننـد فیس بـوک،  از مهم تریـن شـرکت های کارآفریـن  برخـی 

لینکدیـن و اوبـر نیـز از دریافت کننـدگان سـرمایه های خطرپذیـر بوده انـد.

طـی 25 سـال گذشـته مـا درگیـر صدهـا نمونـه تأمیـن مالـی به وسـیلۀ سـرمایه های 

خطرپذیـر بوده ایـم. حـدود 15 سـال پیـش، پـس از یـک تأمیـن مالـی ویـژۀ چالش برانگیـز، 

تصمیـم گرفتیـم مجموعـه ای از مقـاالت را در قالـب پسـت های وبـالگ بنویسـیم تـا رونـد 

تأمیـن سـرمایۀ خطرپذیـر را واضح تـر توضیـح بدهیـم. نتیجـۀ آن مجموعـه تفاهم نامـۀ 

www.feld.com/archives/ category /( شـد  بـرد  وبـالگ  در  سـرمایه گذاری 

term-sheet( کـه الهام بخـش ایـن کتـاب بـود.

با ظهور هر نسـل جدید از کارآفرینان، عالقه به یادگیری نحوۀ معامالت سـرمایه گذاری 

سـرمایه گذار  به عنـوان  فعالیت هایـی کـه  طریـق  از  مـا  می یابـد.  افزایـش  نیـز  خطرپذیـر 

خطرپذیـر در شـرکت خـود، 1Foundry Group، داریـم و همچنیـن از طریـق مشـارکت 

در 2Techstars، بـا بسـیاری از کارآفرینـان نوپـا مواجـه می شـویم. به دلیـل برقـراری ایـن 

ارتباطـات همـواره بـه ایـن نتیجـه می رسـیدیم کـه هیچ راهنمای مشـخصی بـرای معامالت 

سـرمایه گذاری خطرپذیـر وجـود نـدارد و تصمیـم گرفتیـم خودمـان دسـت به کار بشـویم.

1. یک شـرکت سـرمایه گذاری خطرپذیر که در اسـتارتاپ های فناوری محور در آمریکا و کانادا سرمایه گذاری 
می کند.

2. یـک شـتابدهنده و شـرکت سـرمایه گذاری عملیاتـی اسـت کـه بـه کارآفرینـان در تمامـی بخش هـای 
مدیریـت کسـب وکار ازجملـه دسـتیابی بـه سـرمایه، منتورینـگ، جـذب مشـتری و... کمـک می کنـد.
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عـالوه بـر تشـریح مفصل معامالت سـرمایه گذاری خطرپذیر، سـعی کردیـم زمینه هایی 

را بـرای بازیگـران، سـازوکار معامـالت و نحـوۀ کار صندوق هـای سـرمایه گذاری خطرپذیـر 

ایجـاد کنیـم. مـا در بخشـی از کتـاب بـر مذاکـرات تمرکـز می کنیـم، فقـط بـه ایـن منظور که 

از نقطه نظـر دیگـری بـه نحـوۀ تفکـر سـرمایه گذاران خطرپذیـر دربـارۀ مذاکـره نـگاه کنیـم. 

مـا همچنیـن وظیفـۀ ارائـه و تشـریح تفاهم نامـۀ دیگـری را بـر عهـده گرفتیـم کـه کارآفرینان 

خوشـبخت بـا آن روبـه رو می شـوند، یعنـی تفاهم نامـۀ قصـد خریـد شـرکت شـما.

در هـر نسـخه از کتـاب، بخش هایـی را دربـارۀ انواع روش های جایگزین جذب سـرمایه، 

ازجملـه وام هـای قابل تبدیـل بـه سـهام1، تأمیـن سـرمایۀ جمعـی2 و عرضـۀ اولیـۀ مبتنـی 

بـر رمـز ارز3 اضافـه کردیـم. اخیـراً بخش هایـی را دربـارۀ اسـتخدام مشـاور حقوقـی و کار بـا 

بانکـداری سـرمایه گذاری4 و همچنیـن یـک بخـش دقیق دربـارۀ تأمین مالـی از طریق بدهی 

خطرپذیـر اضافـه کرده ایم.

مـا سـعی کردیـم میـان دیـدگاه کارآفرینـان و دیدگاه سـرمایه گذاران دیدگاهـی متعادل 

اختیـار کنیـم. به عنـوان سـرمایه گذاری کـه در مراحل اولیه تأسـیس سـرمایه گذاری می کند، 

می دانیـم کـه بـه چشـم انداز مرحلـۀ اولیـه گرایـش بیشـتری داریـم، امـا سـعی می کنیـم 

زمینـه ای را فراهـم کنیـم کـه بـرای هـر مرحلـۀ تأمیـن سـرمایه مفید باشـد.

همچنیـن در هـر فرصتـی کـه به دسـت 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 سـابقه ای طوالنی در جذب سـرمایه و همکاری 

بـا کارآفرینـان نوپـا داریـم و اغلـب بیشـتر از اینکـه بـه آن هـا چیـزی یـاد بدهیـم از آن هـا یاد 

می گیریـم. به دلیـل فعالیـت در Techstars، بـا طیـف گسـترده ای از سـؤال های مربوط به 

تأمیـن مالـی و سـرمایه های خطرپذیـر از کارآفرینـان نوپا مواجه شـدیم. ما سـعی کردیم در 

1. Convertible notes
2. Crowdfunding
3. Initial coin offerings
4. Investment Banking
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ایـن کتـاب به طـور کامل بـه این سـؤال ها پاسـخ دهیم.

وقتـی کتـاب را نوشـتیم، فهمیدیـم کـه بـرای کارآفرینان باتجربه نیز بسـیار مفید اسـت. 

از کارآفرینانـی کـه پیش نویس هـای اولیـۀ مـا را خواندنـد یـا دربارۀ آنچه می نوشـتیم شـنیده 

بودنـد بازخوردهـای خوبـی دریافت کردیم. آن ها می گفتند: ای کاش هنگام تأسـیس اولین 

شـرکت خـود، کتابـی ماننـد ایـن در اختیار داشـتیم. وقتی از آن ها پرسـیدیم: »آیا این کتاب 

امـروز نیـز بـرای شـما مفیـد خواهـد بـود یـا نـه؟« بسـیاری گفتنـد: »بلـه، کامـالً.« بخش های 

مختلـف کتـاب، ازجملـه مذاکـره و روش کار صندوق های سـرمایه گذاری خطرپذیر، حاصل 

گفت وگو هـای طوالنـی بـا کارآفرینـان با تجربه ای اسـت کـه به ما گفتند ایـن مطالب باید در 

قالـب وبـالگ 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 دانش آمـوز یـا دانشـجو 

حقـوق،  دانشـکدۀ  بازرگانـی،  دانشـکدۀ  در  چـه  ـ  داریـد  عالقـه  بـه کارآفرینـی  و  هسـتید 

دبیرسـتان یـا تحصیـالت تکمیلـی ـ از ایـن کتـاب بهره منـد خواهیـد شـد. مـا کالس هـای 

زیـادی را بـا موضوعـات مختلـف ایـن کتـاب برگـزار کرده ایـم و امیدواریـم کـه ایـن کتـاب به 

مرجعـی اسـتاندارد بـرای هـر کالس کارآفرینـی تبدیـل شـود.

مـا زمانـی سـرمایه گذاران بی تجربـه ای بودیـم. اغلـب بـا توجـه کـردن به سـرمایه گذاران 

باتجربه تـر و همچنیـن مشـارکت فعـال در معامـالت بـر اندوخته هـای خـود اضافـه کردیم. 

امیدواریـم کـه ایـن کتـاب بـه ابـزاری دیگر برای هر سـرمایه گذار مشـتاق تبدیل شـود، خواه 

یـک سـرمایه گذار فرشـته باشـد یا یـک سـرمایه گذار خطرپذیر.

بـا وجـود اینکـه کتـاب را بـرای کارآفرینـان و سـرمایه گذاران نگاشـته ایم، امیدواریـم کـه 

حتـی مشـاوران حقوقـی نیـز از آن اسـتفاده کننـد. حداقـل امیدواریـم کـه آن هـا کتـاب را بـه 

همـکاران کم تجربـۀ خـود توصیـه کننـد تـا همـۀ مـا پیرامـون معامـالت خطر پذیـر بـه زبانی 

مشـابه صحبـت کنیم.

سـرانجام، ذی نفعـان مطالعـۀ ایـن کتـاب شـامل سـرمایه گذاران، مشـاوران حقوقـی و 

کارآفرینـان اسـت، به ویـژه آن دسـته از کارآفرینانـی کـه به طور فعال در معامله ها مشـارکت 

دارنـد. همسـران مـا همیشـه می گوینـد: »هـر چیزی کـه دربـارۀ سـرمایه گذاری خطرپذیر یاد 

گرفتیـم حاصـل گـوش دادن بـه تماس های 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 سـرمایه گذار خود به دلیل تحمیل پذیرش سـهام ممتاز مشـارکتی1 گله و شـکایت 

می کنیـد، همسـرتان شـرایط را درک و بـا شـما همـدردی می کند.

مروری بر مطالب کتاب

با تاریخچۀ مختصری از تفاهم نامۀ سـرمایه گذاری خطرپذیر و صحبت دربارۀ طرف های 

مختلفـی کـه در معامـالت سـرمایه گذاری خطرپذیر شـرکت می کنند شـروع می کنیم. بخش 

بعدی به آمادگی برای جذب سـرمایه و انتخاب مشـاور حقوقی مناسـب می پردازد.

سـپس دربـارۀ نحـوۀ تأمیـن مالـی از سـرمایه گذاران خطرپذیـر، ازجملـه تعییـن مقـدار 

سـرمایه ای کـه کارآفریـن بایـد جـذب کنـد، بحـث خواهیـم کـرد. ایـن بخـش شـامل چگونگـی 

آماده سـازی شـرکت بـرای جـذب سـرمایۀ پیش نیازهـای الزم قبـل از ورود بـه مسـیر جـذب 

سـرمایه اسـت. به عنوان بخشـی از این پیش نیازها، فرایندی را بررسـی می کنیم که بسـیاری از 

سـرمایه گذاران خطرپذیر برای انتخاب شـرکت های مناسـب برای تأمین سـرمایه طی می کنند.

سـپس به طـور کامـل دربـارۀ اصطالحـات خاصـی بحث می کنیـم کـه در تفاهم نامه های 

بـه سـه فصـل تقسـیم  را  ایـن مبحـث  اسـتفاده می شـود. مـا  سـرمایه گذاری خطرپذیـر 

کرده ایـم: اصطالحـات مربـوط بـه جنبه هـای اقتصـادی، اصطالحـات مربـوط بـه جنبه هـای 

کنترلـی و سـایر اصطالحـات. تـالش می کنیـم تـا دیـدی متعـادل از اصطالحـات خـاص و 

همچنیـن اسـتراتژی های متناسـب بـرای رسـیدن بـه یـک معاملـه عادالنـه را ارائـه دهیـم.

وام  عملکـرد  چگونگـی  دربـارۀ  می پردازنـد،  تفاهم نامـه  بـه  فصل هایـی کـه  از  پـس 

قابل تبدیـل بـه سـهام2 و جوانـب مثبـت و منفـی آن در مقایسـه بـا روش جذب سـرمایه از 

طریـق عرضـۀ سـهام صحبـت می کنیـم.

در ادامـه، چندیـن روش جایگزیـن جـذب سـرمایه، ازجملـه تأمیـن سـرمایۀ جمعـی 

مبتنـی بـر محصـول، سـهام و تأمیـن سـرمایۀ جمعـی مبتنـی بـر توکـن و تفـاوت آن هـا بـا 

روش هـای سـنتی سـرمایه گذاری خطرپذیـر را توضیـح می دهیـم. به دنبـال آن یـک بخـش 

کامـل دربـارۀ بدهـی خطرپذیـر ارائـه می شـود.

1. Participating preferred
2. Convertible Debt
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سـپس دربـارۀ نحـوۀ فعالیـت شـرکت های سـرمایه گذاری خطرپذیـر، ازجملـه نحـوۀ 

انگیـزش و پـاداش سـرمایه گذاران خطرپذیـر، بـه بحـث و گفت وگـوی کامـل می پردازیـم. 

همچنیـن بررسـی می کنیـم کـه چگونـه ایـن واقعیت هـای سـاختاری بـر شـانس تأمیـن 

سـرمایۀ شـرکت یـا روابـط بیـن سـرمایه گذار خطرپذیـر، شـرکت و کارآفریـن پـس از فراینـد 

جـذب سـرمایه تأثیـر می گذارنـد.

ایـن کتـاب  می شـود،  شـامل  را  زیـادی  مذاکـرات  سـرمایه  جـذب  رونـد  ازآنجاکـه 

آموزش هـای اولیـه ای دربـارۀ مذاکـره و نحـوۀ عملکـرد مطلوب یـا نامطلوب اسـتراتژی های 

خـاص در دنیـای سـرمایه گذاری خطرپذیـر ارائـه می دهـد. مـا سـعی می کنیـم بـه کارآفریـن 

کمـک کنیـم تـا ضمـن جلوگیـری از اشـتباه و گیـر افتـادن در دام هـای متـداول، روش هـای 

انجـام معاملـه را در تأمیـن مالـی خطرپذیـر بیامـوزد.

ازآنجاکـه چیـزی به عنـوان تأمین مالی خطرپذیر اسـتاندارد وجود نـدارد، ما موضوعات 

مختلفـی را بررسـی می کنیـم کـه بـه مرحلـۀ جـذب سـرمایۀ شـرکت بسـتگی دارد. همچنین 

برخـی نظریه هـای موجـود دربـارۀ چرایـی وجـود هریـک از ایـن اسـناد را بررسـی می کنیـم تا 

بتوانیـد انگیزه هـای پنهـان در ایـن فراینـد را درک کنید.

به عنـوان یـک امتیـاز بـرای ایـن کتـاب، در یـک فصـل دربـارۀ تفاهم نامـۀ مهـم دیگـری 

توضیـح می دهیـم کـه کارآفرینـان بایـد از آن مطلـع باشـند: نامـۀ عـزم سـرمایه گذاری خرید 

شـرکت شـما. بخشـی را قـرار داده ایـم کـه دربـارۀ نحـوه و زمـان همـکاری بـا یـک بانکـداری 

سـرمایه گذاری بـرای کمـک در فـروش شـرکتتان اسـت.

سـرانجام بخشـی دربارۀ فلسـفۀ وجودی تفاهم نامۀ سـرمایه گذاری همراه با نکته هایی 

دربـارۀ چندیـن مسـئلۀ حقوقـی رایج، که بسـیاری از شـرکت های نوپـا با آن روبه رو هسـتند، 

ارائـه کردیـم. گرچـه ایـن کتـاب همـۀ جزئیاتـی را کـه هـر کارآفریـن بایـد بدانـد پوشـش 

نمی دهـد، امـا سـعی کردیـم مهم تریـن نکته هایـی را که فکر می کنیـم کارآفرینـان باید به آن 

توجـه کننـد در نظـر بگیریم.

هـر زمـان اصطـالح جدیـدی را معرفـی کنیـم، آن را به صـورت مـورب )فونـت ایتالیـک( 

می نویسـیم. در انتهـای کتـاب واژه نامـه ای 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 بلومبـرگ1 مدیرعامـل شـرکت Return Path، را به عنـوان همـکار اسـتخدام کردیم 

تـا دیـدگاه شـخصی خـود را بـه هـر بخش کتـاب اضافه کند. هـر زمان که یـک کادر با عنوان 

»دیـدگاه کارآفریـن« مشـاهده می کنیـد، نظـرات مـت در آن بخـش قـرار گرفته اسـت.

مطالب بیشتر برای مطالعه
همـراه ایـن کتـاب برخـی مطالـب تکمیلـی را ارائـه کردیـم کـه ممکـن اسـت بخواهیـد 

آن هـا را مطالعـه کنیـد. همچنیـن، می توانیـد از ایـن منابـع در کالس درس نیـز بهـره ببریـد. 

ایـن مطالـب همـه در وب سـایت www.venturedeals.com قـرار دارنـد )این منابع 

در نسـخه های قبلـی کتـاب در وب سـایت www.askthevc.com قـرار گرفتـه اسـت(. 

وب سـایت venturedeals.com چندین سـال پیش نوعی وب سـایت پرسـش و پاسخ 

بـود کـه مـا مدیریـت آن را به عهـده داشـتیم. اخیـراً بخـش جدیـدی را بـا نـام »منابـع« به آن 

اضافـه کرده ایـم. در ایـن قسـمت، خواننده می تواند فرم های اسـتاندارد بسـیاری از اسـنادی 

را که در سـرمایه گذاری خطرپذیر اسـتفاده می شـود پیدا کند. این اسـناد شـامل تفاهم نامه 

و همچنیـن همـۀ اسـنادی اسـت که از تفاهم نامۀ سـرمایه گذاری به عنـوان بخش مهمی در 

سـرمایه گذاری خطرپذیر اسـتخراج می شـوند.

مـا فرم هـای اسـتانداردی را ارائـه دادیـم کـه در Foundry Group از آن هـا اسـتفاده 

می کنیـم )بلـه، اگـر هرگـز در شـرکت شـما سـرمایه گذاری نکنیـم هـم می توانیـد از آن هـا 

اسـتفاده کنیـد(. مـا همچنیـن لینک هایی را برای محبوب ترین اسـناد اسـتاندارد، که امروزه 

در صنعـت از آن هـا اسـتفاده می شـود، به همـراه نکته هایـی دربـارۀ مزایا و معایب اسـتفاده 

از آن هـا در ایـن کتـاب قـرار دادیم.

اگـر از کتـاب مـا در دورۀ آنالیـن یـا دانشـگاه اسـتفاده می کنیـد، حتمـًا بـه بخـش جامع 

»آمـوزش« در وب سـایت، کـه شـامل چندیـن برنامۀ درسـی اسـت، سـری بزنید.

درحالی کـه ویرایـش چهـارم ایـن کتـاب را آمـاده می کنیـم، از همـۀ حمایت هایـی کـه 

از شـما دریافـت کردیـم و افـرادی کـه در طـول نـگارش ایـن کتـاب بـا آن هـا ارتباط داشـتیم 

قدردانـی می کنیـم. از همـۀ شـما بـرای حمایت هایتـان بسـیار سپاسـگزاریم.

_جیسون مندلسون و برد فلد
می ۲۰۱۹

1. Matt Blumberg
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هنر تفاهم نامۀ سرمایه گذاری

شـرکت  سـرمایه گذاری خطرپذیـر،  زمینـۀ  در  معـروف،  سـرمایه گذاری های  اولیـن  از 

تجهیـزات دیجیتـالDEC( 1( بـود. در سـال 1957 شـرکت تحقیـق و توسـعۀ آمریکایـی2 

 DEC در  دالر  70هـزار  خطرپذیـر،  سـرمایه گذاری  شـرکت های  اولیـن  از   )AR&D(

سرمایه گذاری کرد. وقتی DEC در سال 1968 عرضه عمومی شد، ارزش این سرمایه گذاری 

بیـش از 355 میلیـون دالر بـود. به عبارتـی بازدهـی بیـش از 5000 برابر سـرمایه گذاری اولیه. 

سـرمایه گذاری AR&D در DEC از اصلی ترین پروژه های سـرمایه گذاری خطرپذیر اسـت.

در سـال 1957، صنعـت سـرمایه گذاری خطرپذیـر تـازه ایجـاد شـده بـود. در آن زمـان، 

جامعـۀ سـرمایه گذاران در ایـاالت متحـده به سـرمایه گذاری در شـرکت های مبتنـی بر رایانه 

عالقـه ای نداشـتند، زیـرا آخریـن مـوج اسـتارتاپ های ایـن حـوزه عملکـرد ضعیفی داشـتند 

و حتـی شـرکت های بـزرگ فعـال در تجـارت رایانـه بـا مشـکل درآمدزایـی روبـه رو بودند. ما 

می توانیـم ناامیـدی بنیان گـذاران DEC، کـن اولسـون و هـارالن اندرسـون، را درک کنیـم، 

زمانـی کـه سـرمایه گذاران ایـدۀ اسـتارتاپی آن هـا را بـرای شـروع یـک کسـب وکار رد کردنـد. 

همچنیـن، می توانیـم خوش حالـی آن هـا را وقتـی ژرژ دوریوت، بنیان گذار شـرکت تحقیق و 

توسـعۀ آمریکایـی، بـه آن هـا پیشـنهاد تأمیـن سـرمایه داد تصـور کنیم. پـس از گفت وگوها 

و جلسـه های متعـدد، دوریـوت بـرای ابـراز عالقه منـدی خـود بـرای سـرمایه گذاری، نامـه ای 

به همراه شـرایط پیشـنهادی خود به اولسـون و اندرسـون ارسـال کرد. امروزه، به این سـند 

اصطالحـًا تفاهم نامـۀ سـرمایه گذاری می گوینـد.

حـال، تصـور کنیـد کـه آن تفاهم نامـه بـه چـه شـکل بوده اسـت. سـه احتمـال مختلف 

وجـود دارد. اولیـن احتمـال ایـن اسـت کـه تفاهم نامه ای یک صفحـه ای بوده کـه در آن ذکر 

1. Digital Equipment Corporation
2. American Research and Development Corporation



شـده بـود: »مـا می خواهیـم 70هـزار دالر در شـرکت شـما سـرمایه گذاری کنیـم و 78 درصد 

از آن را خریـداری کنیـم.« احتمـال بعـدی ایـن اسـت کـه یک قـرارداد دوصفحه ای از شـرایط 

حقوقـی بـوده کـه بیـان کـرده: »مـا می خواهیـم 70هزار دالر در شـرکت شـما سـرمایه گذاری 

کنیم و 78 درصد از آن را خریداری کنیم.« یا شـاید یک سـند تایپ شـدۀ هشـت صفحه ای 

بـوده کـه دارای انـواع مقررات حمایتی1، نحوۀ واگذاری سـهام2، حق الزام به فروش سـهام3 

و حـق ثبـت کمیسـیون بـورس و اوراق بهادارSEC( 4( بوده اسـت.

حـدس می زنیـم گزینـۀ سـوم نبـوده اسـت. طـی پنجاه سـال گذشـته، نقـش تفاهم نامۀ 

سـرمایه گذاری تکامل و توسـعه یافته اسـت و به شـاهکار ادبی هشـت صفحه ای )یا همین 

حدود( فعلی رسـیده اسـت. این هشـت صفحه حاوی مطالب بسـیار بیشـتری در مقایسـه 

 Y دالر در شـرکت شـما سـرمایه گذاری کنیـم و X بـا ایـن جملـه اسـت کـه »مـا می خواهیـم

درصـد از آن را بخریـم«. امـا همان طـور کـه یاد خواهید گرفـت، در واقع فقط دو نکتۀ اصلی 

در مذاکـرۀ تفاهم نامـه وجـود دارد: جنبه هـای اقتصـادی و کنترلی.

در مـورد شـرکت DEC، سـرمایه گذار )AR&D( بـا مالکیـت 78 درصـد از شـرکت، 

به طـور مؤثـر کنتـرل شـرکت را در اختیـار گرفـت و قیمـت به وضـوح مشـخص شـده بـود. با 

پرداخت 70هزار دالر، 78 درصد از شـرکت را خریداری کرد و در نتیجه، ارزش شـرکت بعد 

از سـرمایه گذاری بـه 90هـزار دالر رسـید.

امـروزه، سـرمایه گذاری های خطرپذیـر نسـبت بـه گذشـته تفاوت های ظریف تـری دارند. 

سـرمایه گذاران خطرپذیـر انفـرادی )VC( معمـوالً در نهایـت کمتـر از 50 درصـد از سـهام 

شـرکت را در اختیـار دارنـد، بنابرایـن در کنتـرل شـرکت و رأی دهـی نقـش مؤثـری ندارنـد، 

امـا اغلـب بـرای تمهیداتـی کـه بـه آن هـا امـکان کنتـرل تصمیم هـای اصلـی شـرکت را بدهد 

مذاکـره می کننـد. بسـیاری از شـرکت ها در مقاطـع زمانـی مختلـف بـا چندیـن VC بـرای 

سـرمایه گذاری در شـرکت توافق می کنند که این کار در نهایت به درصد مالکیت متفاوت، 

حقـوق مختلـف و انگیزه هـای متفـاوت منجـر می شـود. بنیان گـذاران همیشـه بـا شـرکت 

نمی ماننـد و در برخـی مواقـع، بـه دالیـل مختلـف، در مراحـل اولیـۀ عمـرِ شـرکت آن را ترک 

1. Protective Provisions
2. Vesting Arrangements
3. Drag-along Rights
4. Securities and Exchange Commission registration rights
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می کننـد. شـرکت ها شکسـت می خورنـد و سـرمایه گذاران به همـان انـدازه کـه در مشـارکت 

سـود تمرکـز می کننـد، بـه فکـر محافظـت خـود در زمـان ضـرر و زیـان نیز هسـتند. مسـائل 

مدیریتـی همیشـه پیچیـده اسـت؛ به ویـژه هنگامی که افراد زیادی سـر میز مذاکره نشسـته 

باشند.

اگرچه انجام معامالت سـرمایه گذاری خطرپذیر با یک توافق نامۀ سـاده دربارۀ قیمت، 

مصافحـه و توافـق مختصـر قانونـی مطلـوب اسـت، امـا ایـن امـر به نـدرت اتفـاق می افتـد. 

تفاهم نامـۀ  استانداردسـازی  بـرای  زیـادی  ایـن سـال ها، تالش هـای  در طـول  درحالی کـه 

و  تعـداد وکال، سـرمایه گذاران خطرپذیـر  افزایـش  اسـت،  سـرمایه گذاری صـورت گرفتـه 

کارآفرینـان، همـراه بـا افزایـش مداوم تعداد سـرمایه گذاری ها از وقوع این استانداردسـازی 

جلوگیـری کـرده اسـت. از طرفـی، اسـناد قطعـی بـا گذشـت زمـان اسـتانداردتر شـده اند. در 

عصـر اینترنـت، کـه اطالعـات در اکوسیسـتم منتشـر می شـود یـا به دلیـل وجـود مشـتریانی 

کـه از کاغذبازی هـای قانونـی خسـته شـده اند، بیـش از هر زمـان دیگری شـباهت های زیادی 

بیـن اسـناد مختلـف وجـود دارد. در نتیجـه، می توانیـم تجربـۀ خـود را دربـارۀ نحـوۀ جـذب 

سـرمایه و نحوۀ سـرمایه گذاری در اختیار شـما قرار دهیم. خبر خوب این اسـت که پس از 

مذاکره دربارۀ تفاهم نامۀ سـرمایه گذاری، قسـمت سـخت کار به اتمام می رسـد. در نتیجه، 

آنجاسـت کـه می خواهیـم انـرژی خـود را در ایـن کتـاب متمرکـز کنیم.

در سرتاسر این کتاب تمامی تکنیک های تأمین مالی سرمایه های خطرپذیر را توضیح 

داده ایـم. بیاییـد بـا صحبـت دربارۀ بازیگـران مختلفی که در تفاهم نامۀ سـرمایه گذاری نقش 

دارند شـروع کنیم.





فصل ۱

بازیگران

اگرچـه ممکـن اسـت به نظـر برسـد کـه در فراینـد تأمیـن مالـی فقـط دو بازیگـر وجـود 

داردـ  کارآفریـن و سـرمایه گذار خطرپذیـرـ  امـا اغلـب افـراد دیگری همچون سـرمایه گذاران 

فرشـته، مشـاوران حقوقـی، حسـابداران و ناظـران نیـز به نوعـی در این فرایند درگیر هسـتند. 

هـر کارآفرینـی کـه شـرکتی را تأسـیس کـرده و چندیـن مرحلـۀ تأمیـن مالـی را پشـت سـر 

گذاشـته اسـت می دانـد کـه تعـداد افـراد درگیـر ممکـن اسـت به سـرعت از کنتـرل خـارج 

شـود. ایـن موضـوع به ویـژه زمانـی نمـود پیـدا می کنـد کـه مطلـع نیسـتید در هـر مرحله از 

فراینـد تأمیـن مالـی چـه کسـی تصمیم گیرنـده 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 

سـرمایه گذاری خطرپذیـر از آشـنایی بـا بازیگـران و فعالیت هـای مربـوط بـه بازیگـران آغـاز 

کنیم.

کارآفرین

همۀ سـرمایه گذاران، مشـاوران مالی و سـرمایه گذاری و مشـاوران حقوقی متوجه این 

موضـوع نیسـتند، امـا کارآفریـْن عضو اصلی جهان کارآفرینی اسـت. بـدون کارآفرینان، هیچ 

تفاهم نامـه ای وجـود ندارد و هیچ اسـتارتاپی شـکل نمی گیرد.

مـا در ایـن کتـاب کارآفریـن و بنیان گـذار را معـادل یکدیگـر می دانیـم. درحالی کـه برخی 

شـرکت ها فقط یک بنیان گذار دارند، بسـیاری دیگر دو یا سـه هم بنیان گذار یا حتی بیشـتر 

دارنـد. بعضـی اوقـات ایـن هم بنیان گـذاران در یـک سـطح هسـتند و گاهـی در یـک سـطح 

نیسـتند. صرِف نظر از تعداد بنیان گذاران، هریک از آن ها نقش اساسـی در تشـکیل شـرکت 
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و هرگونـه تأمیـن مالی دارد.

بنیان گـذاران نمی تواننـد 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 می تواننـد آن هـا را حل وفصـل کننـد. حتـی اگـر یـک وکیـل خارق العـاده 

هـم اسـتخدام کنیـد کـه بـه همه چیـز واقـف باشـد، فرامـوش نکنیـد تـا زمانـی کـه وکیـل و 

سـرمایه گذاران آینـدۀ شـما بـا هـم کنـار نیاینـد، با مشـکالت بیشـتری روبه رو خواهید شـد، 

زیرا نوع نمایندگی وکیلتان به طور مسـتقیم بر شـما تأثیر می گذارد. اگر کارآفرین هسـتید، 

مطمئـن شـوید کـه فراینـد را خودتـان هدایـت و مدیریـت می کنیـد.

تقریبـًا همیشـه خـوب  هـر شـرکت  تأسـیس  آغـاز  در  میـان هم بنیان گـذاران  رابطـۀ 

تفاهم نامـۀ  به وجـود می آیـد کـه احتمـاالً  این قـدر مسـئله  نباشـد،  این گونـه  اگـر  اسـت. 

سـرمایه گذاری و تأمیـن مالـی کم اهمیت تریـن آن هـا خواهـد بـود. بااین حـال، هرچـه زمان 

می گـذرد روابـط بیـن هم بنیان گـذاران تضعیـف می شـود. عوامـل مختلفـی در ایـن زمینـه 

تأثیـر دارنـد: اسـترس در تجـارت، صالحیـت، شـخصیت یا حتـی تغییر اولویت هـای زندگی 

ماننـد همسـر یـا فرزنـدان جدیـد.

وقتـی روابـط بـه خوبـِی قبـل نباشـد، معموالً یـک یا چنـد هم بنیان گذار شـرکت را ترک 

می کننـد. ایـن مسـئله ممکـن اسـت هـم در شـرایط مطلـوب و هـم در شـرایط نامطلـوب 

اتفاق بیفتد و سـرمایه گذاران باتجربه می دانند که بهتر اسـت این نوع مسـائل را پیش بینی 

کننـد، ازایـن رو، تفاهم نامـه را طـوری تدویـن می کننـد کـه از قبل نحـوۀ کار در این وضعیت 

را تعریـف کننـد. سـرمایه گذاران غالبـًا سـعی می کننـد از هم بنیان گـذاران در برابـر یکدیگـر 

محافظـت کننـد. آن هـا بایـد مطمئن باشـند که با رفتن یکـی از هم بنیان گـذاران اختاللی در 

فعالیـت شـرکت ایجاد نخواهد شـد.

مـا در ایـن کتـاب اصطالحاتـی همچـون فراینـد تخصیص سـهام1، حق الـزام به فروش 

سـهام2 و حـق فـروش مشـترک3 را مفصـل شـرح می دهیـم. تـالش می کنیـم تـا مسـائل را 

هـم از دیـدگاه سـرمایه گذار هـم از دیـدگاه کارآفریـن بررسـی کنیم و سـعی می کنیم رویکرد 

متعادلـی در گفته هـای 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 کرده ایـم و تـالش می کنیـم دربـارۀ ایـن موضوع هـای دشـوار صریـح و 

روراسـت باشیم.

سرمایه گذار خطرپذیر

اسـت.  سـرمایه گذاری  تفاهم نامـۀ  بعـدی  شـخصیت   )VC( خطرپذیـر  سـرمایه گذار 

سـرمایه گذاران خطرپذیـر اشـکال، اندازه هـا و میـزان تجربـۀ مختلفـی دارنـد. بـا اینکـه اکثر 

سـرمایه گذاران ادعـا می کننـد حامـی کارآفرینـان هسـتند، بسـیاری از آن هـا در دسـتیابی بـه 

اهـداف و برنامه هـای بازاریابـی خـود نـاکام می ماننـد و اولیـن نشـانه های ایـن ناکامی اغلب 

حیـن مذاکـره دربـارۀ تفاهم نامـۀ سـرمایه گذاری ظاهـر می شـود.

شـرکت های سـرمایه گذاری خطرپذیـر دارای سلسـله مراتب خـاص خـود هسـتند کـه 

درک آن هـا بـرای کارآفریـن اهمیـت دارد. بعـداً در این کتاب به همۀ اسـرار عمیقی خواهیم 

پرداخـت کـه بیـان می کنـد VCهـا چگونـه بـرای سـرمایه گذاری انگیـزه پیدا می کننـد، منبع 

درآمـدی آن هـا چیسـت و چگونـه می تـوان مشـوق آن هـا بـود. در ایـن قسـمت، VCهـا را 

انسـان در نظـر می گیریـم و دربـارۀ افـراد صحبـت می کنیـم.

 )2GP( یا شـریک تضامنی )1MD( معمـوالً مدیرعامل VC باالتریـن مقـام در صنعـت

نامیـده می شـود. در برخـی نمونه هـا، ایـن عناویـن دارای پسـوندهایی ماننـد مدیرعامـل 

اجرایـی یـا شـریک عمومـی بنیان گـذار هسـتند. در ایـن صـورت، مشـخص می شـود کـه از 

دیگـر مدیـران عامـل یا شـرکای عمومی مرتبـۀ باالتری دارنـد. این افـراد تصمیم های نهایی 

سـرمایه گذاری را اتخاذ می کنند و در هیئت مدیرۀ شـرکت هایی که در آن ها سـرمایه گذاری 

می کننـد عضو هسـتند.

شـرکا3 اغلب آن چیزی نیسـتند که از عنوانشـان مشـخص اسـت. این روزها بسـیاری از 

VCها بیزینس کارت هایی با عنوان »شریک« همراه خود دارند، اما در واقع شریک شرکت 

نیسـتند، بلکـه آن هـا معموالً متخصصان تازه کار معامالت شـرکت هسـتند )کـه مدیر4 نیز 

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 می شـوند( یـا در جنبه هـای خاصـی از فرایند سـرمایه گذاری مانند شناسـایی فرصت 

سـرمایه گذاری1 یا ارزیابی2 مشـارکت دارند. در برخی شـرکت های سـرمایه گذاری خطرپذیر، 

ایـن شـرکا در بخش هـای مختلـف ازجمله اسـتخدام، عملیات، فنـاوری، فـروش و بازاریابی 

بـه شـرکت ها کمـک می کننـد، امـا در رونـد سـرمایه گذاری تصمیم گیرنـده نیسـتند. برخـی 

شـرکت ها، صرف نظـر از اینکـه افـراد چـه میـزان اختیـاری در تصمیم گیـری دارنـد، بـه همـه 

عنـوان »شـریک« می دهنـد. ایـن ترفنـدی قدیمـی در زمینـۀ بانکـداری سـرمایه گذاری اسـت 

)جایـی کـه همـه حداقـل یـک پسـت معاونـت دارنـد(. ایـن ترفنـد سـعی می کنـد مرزهـای 

بیـن تصمیم گیرنـدگان واقعـی )GP( و دیگـر افـراد )Non-GP( را پنهان کنـد تا کارآفرینان 

واقعـًا از سـطح مدیریتـی فـردی کـه با او تعامل می کنند آگاهی نداشـته باشـند. در شـرکت 

Foundry Group، مـا از تشـریفات عناوینـی مثـل MD و GP خسـته شـدیم و حـاال 

خیلـی راحـت و سـاده هریـک از تصمیم گیرنـدگان را »شـریک« می نامیم.

متوجـه شـدید؟ خـب، به عنـوان یـک بنیان گـذار، شـما بایـد بررسـی کنیـد و ببینیـد 

در هـر شـرکت بـا چـه کسـی تعامـل داریـد. ببینیـد آیـا افـرادی کـه وقـت خـود را بـا آن هـا 

می گذرانیـد ایـن اختیـار را دارنـد که دربارۀ سـرمایه گذاری در شـرکت شـما تصمیم بگیرند یا 

خیـر. اگرچـه مـا به طورکلـی از اصطالحـات »مدیرعامـل« و »شـریک عمومـی« در ایـن کتاب 

به عنـوان واالمقام تریـن شـرکای هـر شـرکت اسـتفاده می کنیـم، امـا به خاطر داشـته باشـید 

کـه ممکـن اسـت عناویـن آن هـا در دنیای واقعی به سـادگی همان شـریک باشـد یا نباشـد.

مدیـران نفـرات بعـدی فعـال در ایـن حوزه هسـتند. آن هـا معموالً متخصصـان تازه کار 

معامـالت شـرکت هسـتند کـه تالش می کننـد به مقام باالتـر یعنی مدیرعاملی دسـت پیدا 

کننـد. مدیـران اغلـب وظایفـی در اجـرای معامالت به عهـده دارند، اما همیشـه به راهنمایی 

و حمایـت مدیرعامـل در اجـرای معامـالت صنعـت VC نیـاز دارنـد. مدیـران تـا حـدودی 

دارای قـدرت و اختیـار هسـتند، امـا تصمیم گیرنـدۀ نهایی نیسـتند.

گـروه دیگـر همـکاران سـرمایه گذاری3 هسـتند کـه شـرکای معامالتـی نیسـتند، یعنـی 

نمی تواننـد به طـور مؤثـر فراینـد سـرمایه گذاری را در داخـل شـرکت VC هدایـت کننـد. در 

عـوض، همـکاران سـرمایه گذاری مسـتقیم بـرای یـک یـا چنـد شـریک معامالتـی، معمـوالً 

1. Deal Sourcing
2. Due Diligence
3. Associate
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می دهنـد،  انجـام  مختلفـی  سـرمایه گذاری کارهـای  همـکاران  می کننـد.  مدیرعامـل، کار 

ازجملـه جسـت وجوی معامـالت جدیـد، کمـک بـه بررسـی و ارزیابـی معامـالت موجـود و 

نوشـتن یادداشـت های داخلـی دربـارۀ سـرمایه گذاری های بالقـوه. آن هـا همچنیـن وظیفـۀ 

کار با جدول سـهام داری )که با عنوان جدول cap نیز شـناخته می شـود( را به عهده دارند. 

جـدول سـهام داری صفحـۀ گسـترده ای اسـت کـه جنبه هـای اقتصـادی معامـالت خطرپذیر 

را تعییـن می کنـد. بسـیاری از شـرکت ها یـک برنامـه بـرای همـکار سـرمایه گذاری تنظیـم 

می کننـد کـه معمـوالً دو سـال به طـول می انجامـد و او، پـس از اتمـام ایـن دوره، شـرکت را 

تـرک می کنـد. سـپس، او می توانـد در شـرکت های کارگـزاری کار کنـد، به تدریس در مدرسـۀ 

بازرگانـی بپـردازد یـا شـرکت خـود را تأسـیس نماید. گاهی اوقـات، همکاران سـرمایه گذاری 

برجسـته بـه سـَمت مدیریـت در شـرکت نیـز منصـوب می شـوند.

تحلیلگـران در جایگاه هـای پاییـن قـرار دارنـد. آن هـا افـراد بسـیار جوانـی هسـتند کـه 

معمـوالً به تازگـی از دانشـگاه فارغ التحصیـل شـده اند و در اتاقـی بـدون پنجـره در انتهـای 

سـالن جـدا از دیگـران کار می کننـد، بـا اعـداد و ارقـام ور می رونـد و یادداشـت می نویسـند. 

در برخی شـرکت ها، تحلیلگران و همکاران سـرمایه گذاری نقش ها و عملکردهای مشـابهی 

دارنـد. در شـرکت های دیگـر، همـکاران سـرمایه گذاری بیشـتر در معامـالت درگیـر هسـتند. 

بـا وجـود ایـن، تحلیلگـران معمـوالً افـراد باهوشـی هسـتند کـه ازنظـر قـدرت و مسـئولیت 

بسـیار محدودند.

بـا انـواع شـرکای سـرمایه گذاری1 یـا  برخـی شـرکت ها، به ویـژه شـرکت های بزرگ تـر، 

شـرکای عملیاتی2 همکاری می کنند. چنین شـرکایی معموالً کارآفرینان باتجربه ای هسـتند 

کـه در شـرکت VC به صـورت پاره وقـت فعالیت می کنند. آن ها توانایـی الزم برای مدیریت 

معامله هـا را دارنـد، امـا اغلـب بـه حمایـت صریـح مدیرعامـل نیـاز دارند، همان طـور که هر 

مدیر )Principal( به پشـتیبانی نیاز دارد. در برخی شـرکت ها، شـرکای عملیاتی معامالت 

سـرمایه گذاری را انجـام نمی دهنـد، امـا به عنـوان رئیـس یـا عضـو هیئت مدیـره در مدیریـت 

سـرمایه گذاری نقـش فعالـی دارند.

کارآفرینـان مقیـمEIR( 3( ازجملـه اعضـای دیگـر فعـال در صنعـت VC هسـتند کـه 

1. Venture Partners
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3. Entrepreneurs in Residence
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به صـورت نیمه وقـت فعالیـت می کننـد. EIRهـا کارآفرینـان باتجربه ای هسـتند کـه معموالً 

تـا یـک سـال در یـک شـرکت VC فعالیـت می کننـد و هم زمـان به دنبـال شـرکت جدیـدی 

می گردنـد. آن هـا اغلـب در دوره ای کـه EIR هسـتند بـا معرفـی، ارزیابـی و شبکه سـازی بـه 

شـرکت VC کمـک می کننـد. برخـی VCهـا بـه EIR خـود حقـوق می دهنـد. برخـی دیگـر 

به سـادگی فضـای اداری رایـگان در اختیـار آن هـا قـرار می دهنـد و به صـورت ضمنـی بـرای 

سـرمایه گذاری در شـرکت بعـدی بـا آن هـا توافـق می کننـد.

در شـرکت های کوچـک، ممکـن اسـت فقـط بـا مدیـران عامـل سـروکار داشـته باشـید. 

بـرای مثـال، در شـرکت مـا،Foundry Group، در مجمـوع شـش شـریک داریـم )کـه 

قبـالً مدیرعامـل نامیـده می شـدند(. هریـک از آن هـا مسـئولیت، اختیـار و قـدرت یکسـانی 

دارنـد. در شـرکت های بـزرگ، بـا طیـف گسـترده ای از مدیـران عامـل، مدیـران، همـکاران 

سـرمایه گذاری، تحلیلگـران، شـرکای سـرمایه گذاری، شـرکای عملیاتـی، EIRهـا و عناویـن 

دیگـر روبـه رو خواهیـد شـد. از زمانـی کـه چـاپ اول ایـن کتـاب را در سـال 2011 منتشـر 

کردیـم، در میـان شـرکت های VC عناویـن جدیـد زیادی ظهور کرده اسـت. شـخصی که در 

آن زمـان به عنـوان همـکار سـرمایه گذاری شـناخته می شـد اکنـون ممکـن اسـت به عنـوان 

شـریک شـناخته شود.

کارآفرینـان بایـد قبـل از شـروع مذاکـره بـا شـرکت، دربـارۀ آن تحقیـق کنند تـا بدانند با 

چـه کسـی صحبـت می کننـد، آن شـخص از چـه میزان قـدرت تصمیم گیری برخوردار اسـت 

و بـرای تأییـد سـرمایه گذاری بایـد چـه رونـدی را طـی کننـد. بهتریـن منبـع برای دسـتیابی به 

این نوع اطالعات سـایر کارآفرینانی هسـتند که سـابقۀ کار با شـرکت VC را داشـته اند. شما 

تنهـا بـا مراجعـه بـه وب سـایت یـک شـرکت VC و بررسـی شـیوۀ معرفـی آن هـا، اطالعـات 

زیـادی به دسـت می آوریـد. اگـر بـا ایـن راه حل هـا بـه جایـی نرسـیدید، همیشـه می توانیـد 

از یـک VC سـؤال کنیـد. البتـه هرچـه فـرد در سلسـله مراتب شـرکت در سـطح پایین تـری 

باشـد، احتمـال دسـتیابی بـه اطالعـات دقیـق از طریق او کمتر اسـت.
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دیدگاه کارآفرین

مدیـران عامـل یـا شـرکای تضامنـی در شـرکت های سـرمایه گذاری خطرپذیـر 

کنتـرل را در دسـت دارنـد. اگـر حیـن مذاکـره فـرد دیگـری در حـال معاملـه بـا 

شماسـت )همـکار سـرمایه گذاری شـرکت، همـکار سـرمایه گذاری ارشـد، مدیر، 

شـریک سـرمایه گذاری 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 می گیرنـد.

نام گذاری مراحل تأمین مالی

می کننـد،  فعالیـت  خطرپذیـر  سـرمایه گذاری  شـرکت  هـر  در  کـه  افـرادی  از  جـدا 

شـرکت های سـرمایه گذاری خطرپذیـر نیـز انـواع مختلفـی دارنـد. شـناخت انـواع شـرکت ها 

بـه شـما کمـک می کنـد تا هنگام جذب سـرمایه، شـرکت های مناسـب را هدف قـرار دهید. 

اکثـر شـرکت ها بـا توجـه بـه مرحلـۀ تأمیـن مالـی کـه در آن سـرمایه گذاری می کننـد تعریف 

می شـوند. شـما احتماالً دربارۀ حروف مختلف مرتبط با مرحلۀ جذب سـرمایه شـنیده اید: 

سـری A، سـری B، سـری B اولیه1، سـری G، سـری بذر2 و حتی سـری پیش از بذر3. دربارۀ 

مراحـل سـری B-2 و مراحـل سـری D-3 نیـز خواهیـد شـنید. سـرمایۀ خطرپذیـر با تغییر 

مـداوم چرخه هـای تأمیـن مالـی تعریـف می شـود. آنچـه امـروز جـذاب اسـت ممکن اسـت 

فـردا نباشـد. بـا تغییـر بـازار، مـواردی را ماننـد »بحـران سـری 4A« یـا »بحـران سـری B« یـا 

حتـی ایـن مفهـوم کـه »سـری A سـری جدیـد B اسـت« خواهیـد شـنید. ایـن  مفاهیـم بـه 

چه معنا هسـتند؟ ازآنجاکه بسـیاری از مفاهیم پیرامون کارآفرینی متغیر اسـت، در گوگل 

درباره شـان جسـت وجو کنیـد )یـا حتـی بینـگ هـم ممکـن اسـت مفیـد باشـد، اگـر واقعـًا 

1. Series B Prime
2. Series Seed
3. Series Pre-Seed
The Series A Crunch .4: بحرانـی کـه در آن تأمیـن مالـی بـرای اسـتارتاپ هایی کـه در سـری A جـذب 

سـرمایه هسـتند بسـیار سـخت و رقابتی می شـود.
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مصمـم هسـتید(. به سـادگی می توانیـد تشـخیص دهید کـه با گذشـت زمان نام گـذاری این 

مفاهیـم نیـز تغییـر می کند.

بـرای نام گـذاری ایـن مراحـل، هیـچ ترفنـد یـا معیـار خاصـی وجـود نـدارد. مـا ترجیـح 

می دهیـم نـام آن هـا را بـا توجه به مسـیرهای مختلـف کوه پیمایی در بولـدر نام گذاری کنیم، 

امـا در ایـن حالـت بسـیار گیج کننـده اسـت؛ بنابرایـن از حروف کمـک می گیریم. در گذشـته 

سـری A مرحلـۀ اول جـذب سـرمایه بـود، سـری B مرحلـۀ بعـدی و سـپس سـری C و در 

نهایـت سـری D می آمـد، به همیـن سـادگی.

شـرکت  شـکل گیری  اولیـۀ  مراحـل  در  کـه  سـرمایه گذارانی  نمونه هـا،  برخـی  در 

سـرمایه گذاری می کردنـد گاهـی بـه مرحلـۀ بـذر نیـز اشـاره می کردنـد و تصمیـم می گرفتنـد 

کـه بایـد قبـل از »A« نیـز عنوانـی وجـود داشـته باشـد. ازآنجاکه در الفبا هیـچ حرفی قبل از 

A وجـود نداشـت، فعـاالن ایـن حـوزه آن را سـری بـذر نام گـذاری کردنـد. بـا اینکـه ازنظـر ما 

کامـالً منطقـی اسـت کـه ایـن مراحـل بـذر را سـری A بنامیـم، امـا به مـرور زمـان دیدیـم که 

مـوج جدیـدی از شـرکت های VC بـرای سـرمایه گذاری در مرحلـۀ بـذر ظهـور کرده انـد. در 

همان زمان، بسـیاری از شـرکت هایی که قبالً خود را سـرمایه گذار سـری A )یا مرحلۀ اول( 

می نامیدنـد بـه ایـن شـرکت های جدیـد اجـازه دادند تـا سـرمایه گذاری های ابتدایـی را آن ها 

انجـام دهنـد. سـایر شـرکت ها هنـوز مایـل بودنـد از خـود به عنـوان سـرمایه گذاران مراحـل 

اولیـه یـاد کننـد، بنابرایـن سـری A قدیمـی بـه سـری بـذر تبدیـل شـد و سـری B قدیمـی به 

سـری A تغییـر کـرد. امـروزه، حتـی نـام مرحلـۀ پیـش از بـذر را نیـز می شـنوید کـه معـرِف 

مرحلـه ای اسـت کـه قبـل از مرحلـۀ بـذر اتفـاق می افتـد.

همچنیـن توجـه کنیـد که شـرکت ها نمی خواهند برای نام گـذاری مراحل تأمین مالی از 

حـروف زیـادی اسـتفاده کننـد. هنگامی که از مرحلۀ جذب سـرمایۀ سـری K حـرف می زنید، 

اولیـن چیـزی کـه بـه ذهن VC می رسـد این اسـت که شـما دیوانـه شـده اید. ازآنجاکه برای 

بیـان تعـداد مراحـل بیشـتر بـا قیمـت متفـاوت از همیـن رونـد افزایشـی اسـتفاده می شـد، 

 B پسـوندهای عـددی جایگزیـن شـدند. وقتی سـرمایه گذارانی کـه ده میلیون دالر در سـری

سـرمایه گذاری کرده انـد مجـدداً پنـج میلیون دالر دیگر با همان شـرایط قبلـی، اما با قیمتی 

متفـاوت، بـه سـرمایۀ شـرکت اضافـه می کننـد ایـن سـری را B-1 می نامند. اگـر 5 میلیون 

دالر دیگـر بـا همـان شـرایط قبلـی و با قیمتی متفاوت در شـرکت سـرمایه گذاری شـود، این 

سـری B-2 نامیـده می شـود. درصورتی کـه یـک سـرمایه گذار جدیـد 22 میلیـون دالر در 
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 B-1 یعنـی اگـر .)E نامیـده می شـود )به جـای سـری C شـرکت سـرمایه گذاری کنـد، سـری

مرحلـۀ C و B-2 مرحلـۀ D بـود، در آن صـورت مرحلـۀ E هم داشـتیم.

 اگرچـه نام گـذاری 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 VC برای سـرمایه گذاری در مرحلۀ فعلی شـرکت مناسـب اسـت 

اهمیـت دارد. به طورکلـی، شـرکت های مرحلـۀ پیـش از بـذر، بـذر و سـری A، شـرکت های 

مرحلۀ اولیه1، سـری B، C و D شـرکت های مرحلۀ میانی2 و سـری E یا باالتر شـرکت های 

مرحلـۀ نهایـی3 نامیـده می شـوند. همان طـور کـه گفتـه شـد، مـرز بیـن شـرکت های VC تـا 

حـدودی مبهم اسـت.

انواع شرکت های سرمایه گذاری خطرپذیر

اکنـون کـه نحـوۀ نام گـذاری مراحـل تأمیـن مالـی را بررسـی کردیـم، بـه ایـن موضـوع 

می پردازیـم کـه انـواع شـرکت ها در کدام یـک از مراحـل سـرمایه گذاری می کننـد.

صنـدوق میکـرو 4VC: یـک شـرکت سـرمایه گذاری خطرپذیـر کوچـک اسـت کـه غالبًا 
فقـط یـک شـریک تضامنـی دارد. بسـیاری از ایـن افـراد به عنـوان سـرمایه گذاران فرشـته5، 

کـه در بخـش بعـدی دربـارۀ آن هـا صحبـت خواهیـم کـرد، کار را آغـاز کردند و پس از کسـب 

موفقیـت، صندوقـی بـرای سـرمایه گذاری پـول دیگران در کنار سـرمایۀ خود ایجـاد نمودند. 

انـدازۀ ایـن صندوق هـا ممکـن اسـت متفـاوت باشـد، امـا معمـوالً ایـن صندوق هـا کمتر از 

پانـزده میلیـون دالر سـرمایه دارنـد. ایـن شـرکت ها تقریبًا به طـور انحصـاری در مراحل اولیه 

و بـذر غالبـًا در کنـار سـایر شـرکت های کوچـک VC، سـرمایه گذاران فرشـته، دوسـتان و 

سـرمایه گذاران خانوادگـی سـرمایه گذاری می کننـد.

صنـدوق مرحلـۀ بـذر۶: به طورکلـی ایـن شـرکت ها از میکـرو VCها بزرگ تر هسـتند و 

1. Early-stage 
2. Mid-stage 
3. Late-stage 
4. Micro VC fund
5. Angel Investor
6. Seed stage funds
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می تواننـد تـا 150 میلیـون دالر سـرمایه گذاری کننـد. صنـدوق بـذر اولیـن سـرمایه گذاری در 

شـرکت را انجـام می دهـد و به نـدرت در مراحـل بعـدی سـری A سـرمایه گذاری می کننـد. 

شـرکت های مرحلـۀ بـذر اغلـب اولیـن عضـو هیئت مدیـرۀ خارجـی را تشـکیل می دهنـد، 

بنابرایـن هوشـیار باشـید، زیـرا ایـن رابطـه فراتـر از یـک سـرمایه گذاری اسـت.

مـورد بعـدی صنـدوق مرحلـۀ اولیه۱ اسـت. این صندوق هـا عمومًا 100تـا300 میلیون 

دالر سـرمایه دارند و در شـرکت های مرحلۀ بذر و سـری A و گاهی سـری B سـرمایه گذاری 

می کننـد. ایـن شـرکت ها همچنیـن در طـول عمـر یـک شـرکت نیز بـه سـرمایه گذاری ادامه 

می دهنـد و معمـوالً در مراحـل بعـدی نیـز نسـبت مالکیـت2 خـود را حفـظ می کننـد. بعـدًا 

راجـع بـه این موضـوع توضیح خواهیـم داد.

 B صندوق هـای مرحلـۀ میانـی3 صندوق هایـی هسـتند که به طورکلی در مراحل سـری
و بعـد از آن سـرمایه گذاری می کننـد. ایـن صندوق هـا معموالً سـرمایه گذاران رشـد4 نامیده 

می شـوند، زیـرا اولیـن سـرمایه گذاری آن هـا در نقطـه ای اسـت کـه شـرکت به طـور جـدی در 

حـال فعالیـت اسـت، امـا اکنـون بـرای تسـریع یـا ادامـۀ رشـد بـه جـذب سـرمایه نیـاز دارد. 

انـدازۀ ایـن صندوق هـا معمـوالً از دویسـت میلیـون دالر تـا یـک میلیارد دالر اسـت.

صندوق هـای مرحلـۀ نهایـی5 زمانـی وارد صحنه می شـوند که شـرکت یک کسـب و کار 
مسـتقل موفـق اسـت و معمـوالً به دنبـال آخرین مرحلۀ جذب سـرمایۀ خود قبـل از عرضۀ 

عمومـی اولیـه )IPO( اسـت. ایـن صندوق هـا شـامل صندوق هـای VC خـاص مرحلـۀ 

نهایـی می شـوند، اما صندوق  های پوشـش ریسـک6، سـرمایه  گذاران متقاطع7 کـه عمدتًا در 

شـرکت های  سـهامی عام سـرمایه گذاری می کننـد، صندوق هـای مرتبـط بـا بانک هـای بـزرگ 

یـا صندوق  هـای ثـروت ملـی8 را نیز شـامل می شـود.

ماننـد مباحـث مختلـف در دنیـای VC، شـما نمی توانیـد هریـک از شـرکت ها 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 .7: سـرمایه گذارانی که در بخش های مختلف بازارهای سـرمایه گذاری خصوصی 
از مرحلـۀ قبـل از عرضـۀ عمومـی اولیـه تا پـس از عرضۀ عمومی اولیه سـرمایه گذاری می کنند.

8. Sovereign wealth funds
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نیـز  میلیـارددالری  بودجه هـای  بـا  شـرکت ها  برخـی  دسـته بندی کنیـد.  قطعیـت کامـل 

برنامه هایـی بـرای مرحلـۀ اولیـه دارنـد و در شـرکت های جـوان سـرمایه گذاری می کننـد. 

برخـی دیگـْر صندوق هـای متعـددی دارنـد کـه در مراحـل مختلف شـرکت ها سـرمایه گذاری 

می کننـد. در Foundry Group، مـا به طـور سـنتی صنـدوق مرحلـۀ اولیـه ای داشـتیم که 

در مراحـل اولیـه سـرمایه گذاری می کـرد )بـذر، A و گاهـی B( و همچنیـن صنـدوق مجزای 

دیگـری را بـرای سـرمایه گذاری در مراحـل بعـد )در مراحـل رشـد( اختصـاص دادیـم، همـان 

کاری کـه یـک صنـدوق مرحلـۀ میانـی انجـام می دهـد. ایـن روزهـا، مـا فقـط یـک صنـدوق 

داریـم کـه در هریـک از ایـن مراحـل سـرمایه گذاری می کنـد.

برخـی شـرکت ها برنامه ها یا شـرکایی را بـرای مراحل مختلف سـرمایه گذاری اختصاص 

داده انـد، درحالی کـه برخـی دیگـر بـدون هیچ گونـه طـرح مشـخصی در طـول چرخـۀ عمـر 

شـرکت سـرمایه گذاری می کننـد. تعـداد کمـی، ماننـد شـرکت مـا، شـرکایی دارنـد کـه همـۀ 

ایـن کارهـا را بـا هـم انجـام می دهنـد.

اطمینـان حاصـل کنیـد کـه آن دسـته از سـرمایه گذارنی را هـدف قـرار می دهیـد کـه در 

مرحلۀ مناسـب شـرکت شـما سـرمایه گذاری می کنند. از اشـتباه های بسـیار رایج کارآفرینان 

تمرکـز بـر شـرکت هایی اسـت کـه بـا مرحلـۀ کنونـی آن ها ارتباطـی ندارند. سـعی کنیـد از این 

اشـتباه پرتکرار اجتنـاب کنید.

سرمایه گذار فرشته

عـالوه بـر VCهـا، گـروه دیگری از سـرمایه گذاران هسـتند که به صورت منفـرد فعالیت 

می کننـد کـه معمـوالً از آن هـا بـا عنـوان سـرمایه گذاران فرشـته )یـا به طـور خالصه فرشـته( 

یـاد می شـود. ایـن فرشـتگان اغلـب منبـع اصلـی سـرمایه گذاری در مرحلـۀ بـذر و مرحلـۀ 

اولیـه هسـتند و در مرحلـۀ اول سـرمایه گذاری بسـیار فعال انـد. فرشـتگان ممکـن اسـت 

سـرمایه گذاران حرفـه ای، کارآفرینـان موفـق، دوسـتان یـا اعضـای خانـواده باشـند.

بسـیاری از VCهـا خیلـی راحـت در کنـار فرشـتگان سـرمایه گذاری می کننـد و اغلـب 

مشـارکت فعـال آن هـا را در اوایـل عمـر هر شـرکت تشـویق می کننـد. در نتیجه، فرشـتگان 

قسـمت مهمـی از هـر فرایند جذب سـرمایه را شـکل می دهنـد. بااین حال، همۀ فرشـتگان 

مثـل هـم نیسـتند و همچنیـن همـۀ VCها دیـدگاه یکسـانی دربـارۀ فرشـتگان ندارند.
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بـا اینکـه فرشـتگان می توانند در مراحل مختلفی سـرمایه گذاری  کننـد، معموالً مراحل 

اولیـه را ترجیـح می دهنـد و در مراحـل بعـدی سـرمایه گذاری نمی کننـد. در مواقعـی کـه 

همه چیـز به خوبـی پیـش مـی رود، به نـدرت ایـن موضـوع اهمیت پیـدا می کنـد. بااین حال، 

اگـر ایـن شـرکت بـا موانعـی مواجـه شـود و به سـختی سـرمایه جـذب کنـد، ممکـن اسـت 

مشـارکت فرشـتگان در مراحـل بعـدی مطـرح شـود. برخـی اصطالح هایـی کـه مـا در ایـن 

کتـاب بـه آن هـا پرداخته ایم، ازجمله حقوق حضور به شـرط مشـارکت )pay-to-play( و 

الـزام بـه فـروش سـهام به طـور خـاص بـرای کمـک به VCهـا برای تسـلط بر سـرمایه گذاران 

فرشـته )و سـایر سـرمایه گذاران(، در مراحـل دشـوار جـذب سـرمایه طراحـی شـده اند.

بـا اینکـه سـرمایه گذاران فرشـته معمـوالً افـرادی بـا دارایـی شـخصی زیـاد هسـتند، اما 

همیشـه این طـور نیسـت. کمیسـیون بـورس و اوراق بهـادار )SEC( قوانیـن خاصـی در 

مـورد سـرمایه گذاران معتبـر دارد و شـما بایـد مطمئـن شـوید کـه هریـک از سـرمایه گذاران 

فرشـته ای کـه بـه سـراغ شـما می آیند به عنـوان سـرمایه گذاری معتبر واجد شـرایط یـا دارای 

معافیـت مناسـبی هسـتند. ایـن مسـئله با تصویـب قانون مشـاغل در سـال 2012 مقداری 

پیچیده تر شـده اسـت. ما در فصل دهم، در مبحث »تأمین سـرمایۀ جمعی« بیشـتر دربارۀ 

آن بحـث خواهیـم کـرد. بهتریـن راه بـرای اطمینـان از اینکـه به درسـتی از قوانیـن پیـروی 

می کنیـد درخواسـت کمـک از مشـاور حقوقی تـان اسـت.

برخـی سـرمایه گذاران فرشـته سـرمایه گذاری های خـرد بسـیاری انجـام می دهنـد. بـه 

این فرشـتگان بسـیار فعال یا بی قاعده »ابرفرشـته1« گفته می شـود. این ابرفرشـتگان اغلب 

کارآفرینـان باتجربـه ای هسـتند کـه یـک یـا چنـد شـرکت را بـه مرحلـۀ خـروج رسـانده اند و 

تصمیـم گرفته انـد پـول خـود را در اسـتارتاپ های جدیـدی سـرمایه گذاری کننـد. در بیشـتر 

نمونه ها، ابرفرشـته ها در محافل کارآفرینی به خوبی شـناخته شـده اند و اغلب کمک بزرگی 

بـرای شـرکت های مرحلـۀ اولیه هسـتند.

همان طـور که ابرفرشـتگان سـرمایه گذاری خـود را افزایش می دهند، اغلب از دوسـتان، 

سـایر کارآفرینـان یـا مؤسسـات سـرمایه جمـع می کنند. در ایـن مرحله، ابرفرشـته صندوقی 

مشـابه صنـدوق VC ایجـاد می کنـد و بـه یـک میکـرو VC تبدیـل می شـود. بـا اینکـه ایـن 

میکـرو VCهـا اغلـب ترجیـح می دهنـد فرشـته باشـند تـا اینکـه به عنـوان VC شـناخته 

1. Super angels
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شـوند، امـا پـس از جمـع آوری پـول از دیگـران، همـان مسـئولیت امانـت داری را در قبـال 

سـرمایه گذاران خـود دارنـد و در نتیجـه آن هـا نیـز یـک VC هسـتند.

مهـم اسـت کـه به یـاد داشـته باشـید درسـت ماننـد بنیان گـذاران و VCها، یـک الگوی 

قطعـی از سـرمایه گذاران فرشـته وجـود نـدارد. کنـار هـم قـرار دادن آن هـا و اشـاره بـه آن ها 

به عنـوان یـک گـروه واحـد ممکـن اسـت خطرنـاک باشـد. هرگـز تصـور نکنیـد که ایـن افراد 

ماننـد یکدیگـر هسـتند. همـۀ آن ها انگیزه، فشـار، تجربه ها و سـطح پیچیدگـی خاص خود 

را خواهنـد داشـت. اغلـب ویژگی هـای فـردی آن هـا یـک عامـل مهـم در شـکل گیری روابـط 

کاری شـما بـا آن هاسـت کـه ممکـن اسـت فراتـر از هر شـرایطی باشـد که تحـت آن مذاکره 

می کنید.

دیدگاه کارآفرین

خـود را در موقعیتـی قـرار ندهیـد کـه تحـت تسـلط فرشـتگان درآییـد. آن هـا 

بـرای شـرکت شـما اهمیـت دارنـد، امـا معموالً در جایگاهی نیسـتند کـه بتوانند 

مسـیر شـرکت را تعییـن کننـد. اگـر گـروه سـرمایه گذاران فرشـتۀ  شـما یـک 

فهرسـت کوچک و پراکنده از دوسـتان و خانواده اسـت، سـعی کنید مشـارکت 

محـدود، هدفمنـد و تحـت کنترل یکـی از آن ها را ابزاری برای سـرمایه گذاری در 

نظـر بگیریـد. تـالش بـرای دریافـت تأییدیـه از 75 نفـر هنگامـی کـه می خواهیـد 

جـذب سـرمایه کنید یا شـرکت را بفروشـید چنـدان رضایت بخـش نخواهد بود. 

همچنیـن، دوسـتان و خانـواده واقعـی بـه مراقبـت ویـژه نیـاز دارنـد. اطمینـان 

حاصـل کنیـد کـه آن هـا از قبـل می داننـد کـه 1. سـرمایه گذاری خـود را نوعـی 

شـانس بـا احتمـال موفقیـت پاییـن بداننـد و 2. هـر تعطیالت یا جشـن تولدی 

جلسـۀ ارتبـاط بـا سـرمایه گذار نیسـت.

سندیکای سرمایه گذاران۱

بـا اینکـه برخـی VCهـا به تنهایـی سـرمایه گذاری می کنند، بسـیاری از آن ها بـا VCهای 

دیگـر مشـارکت می کننـد. بـه مجموعه ای از سـرمایه گذاران سـندیکا گفته می شـود.

1. Syndicate
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هنگامـی کـه VCهـا دربـارۀ سـندیکا صحبـت می کننـد، منظـور آن هـا شـرکت کنندگان 

اصلـی در مرحلـۀ تأمیـن مالـی اسـت کـه معمـوالً از VCهـا تشـکیل شـده اسـت، امـا ایـن 

همیشـه صادق نیسـت. سـندیکا شـامل هر سـرمایه گذار، اعم از VC، فرشـته، ابرفرشـته، 

یـا هـر شـخص دیگـری اسـت کـه  سـرمایه گذار اسـتراتژیک، شـرکت، مؤسسـۀ حقوقـی 

سـرمایه گذاری می کنـد. اکثـر سـندیکاها دارای یـک سـرمایه گذار راهبـر هسـتند کـه به طـور 

معمـول یکـی از سـرمایه گذاران VC اسـت. دو VC اغلـب به طـور مشـترک یک سـندیکا را 

راهبـری می کننـد و در برخـی مواقع سـه سـرمایه گذار راهبری مشـترک را بـر عهده می گیرند.

بـا اینکـه هیچ اسـتانداردی برای اینکه چه کسـی سـرمایه گذار راهبر اسـت وجـود ندارد، 

داشـتن یـک راهبـر در سـندیکا بـرای کارآفرینـان منجـر بـه حفـظ انـرژی الزم بـرای مذاکـره 

خواهـد شـد. در ایـن حالـت، به جـای مذاکـره بـا هریـک از سـرمایه گذاران فقط بـا راهبر، که 

معمـوالً نقـش مذاکره کننـدۀ کل سـندیکا را بـر عهـده خواهـد داشـت، گفت وگـو می کنند.

صرف نظـر از سـرمایه گذار راهبـر یـا سـاختار سـندیکا، ایـن مسـئولیت کارآفرینان اسـت 

کـه بـا هریـک از سـرمایه گذاران سـندیکا ارتباط برقرار کننـد. حتی اگر سـرمایه گذار راهبر در 

مقایسـه بـا سـرمایه گذاران دیگـر نقـش محـوری داشـته باشـد، گمـان نکنیـد کـه بـه برقراری 

ارتبـاط بـا هریـک از سـرمایه گذاران نیـاز ندارید!

مراقب باشـید آشـپز چند تا نشـود. در چند سـال گذشـته، ایدۀ مراحل سـرمایه گذاری 

بـا سـرمایه گذاران متعـدد یـا party rounds، کـه در آن تعـداد زیـادی از سـرمایه گذاران 

در مراحـل اولیـه سـرمایه گذاری های نسـبتًا کمـی انجـام می  دهنـد، رایج شـده اسـت. وجود 

مرحلـۀ بـذر دومیلیـون دالری بـا ده VC و بیسـت سـرمایه گذار فرشـته چنـدان دور از ذهـن 

نیسـت. اگرچـه ممکـن اسـت در یـک بیانیـۀ مطبوعاتـی ذکر این همـه نام تشـریفاتی خوب 

به نظـر برسـد، امـا کارآفرینـان ارتبـاط کمـی با هریـک از سـرمایه گذاران خواهند داشـت، زیرا 

میـزان سـرمایۀ آن هـا نسـبت بـه آنچـه VCهـا به طـور معمـول سـرمایه گذاری می کننـد 

بسـیار ناچیـز اسـت. همان طـور کـه شـرکت ها برای مرحلۀ بعدی جذب سـرمایۀ خـود آماده 

می شـوند، درمی یابنـد کـه بـا معضلـی جـدی روبـه رو هسـتند، یعنـی داشـتن تعـداد زیـادی 

VC به عنـوان سـرمایه گذار کـه هیچ کـدام مسـئولیت مشـخصی نـدارد.


