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polyslash.com

Polyslash S.A.

art-games.com

Art Games  
Studio S.A.

pyramid.games

Pyramid Games S.A.

sonkagames.com

Sonka S.A.

drageusgames.com

Drageus Games S.A. 

livemotiongames.com

Live Motion  
Games S.A.

atomic-jelly.com

Atomic Jelly S.A.

punch-punk.com

Punch Punk S.A.

gamingfactory.com

Gaming Factory S.A.

ultimate-games.com

Ultimate Games S.A.

dualitygames.eu

Duality Games S.A.

bakedgames.pl

Baked Games S.A.
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globgs.com

Glob Games Studio 
S.A.

demolish-games.com

Demolish  
Games S.A.

ironwolfstudio.com

Iron Wolf  
Studio S.A.

beardedbrothers.games

BeardedBrothers 
Games S.A.

titanitegames.com

Titanite Games  
S.A.

managergames.pl

Manager  
Games S.A.

raccoons.studio

Raccoons Studio  
S.A.

console-way.com

ConsoleWay S.A.

asmodev.com

AsmoDev S.A.

goldeneggsstudio.pl

Golden Eggs  
Studio S.A.

blackroseprojects.com

Black Rose  
Projects S.A.

vecube.pl

VeCube Studio  
Sp. z o.o.
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pentacle.pl

Pentacle  
S.A.

vr-ultimate.com

Ultimate VR  
S.A.

lifeboxsa.com

LifeBox S.A.

cavegames.io

Cave Games  
S.A.

hundred-games.com

100 Games  
Sp. z o.o.

nogravitygames.com

No Gravity  
Development S.A.

White Pig Games  
Sp. z o.o.

Haje  
Sp. z o.o.

westwindgames.com

WestWindGames 
Sp. z o.o.

revengestudios.net

Revenge Studios 
S.A.

studiovector.pl

Studio Vector S.A.

cypherlynx.pl

Cypher Lynx  
Sp. z o.o.

whitepiggames.com
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Wisła Residence 
Planowana inwestycja zlokalizowana w rejonie  

ul. Włóki na warszawskim Wilanowie.  

Będzie to zespół 11 budynków mieszkalnych jed-

norodzinnych dwulokalowych i jednego budynku 

jednorodzinnego jednolokalowego w zabudowie 

wolnostojącej.

Wisła Residence to nowoczesna architektura 

wkomponowana w otaczający krajobraz. Do dys-

pozycji mieszkańców jest przestrzeń wokół budyn-

ków, którą każdy może dowolnie zagospodarować.
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PropTechOZE / GreenTech

Life Science Wellness

Przemysł 4.0 MedTech

Cyberbezpieczeństwo Game development

Wspieramy founderów i inwestorów w osiąganiu celów biznesowych i inwestycyjnych. Jesteśmy zespołem doświadczonych ekspertów i analityków, którzy budują 

nową jakość na rynku venture capital w Polsce. Stawiamy na innowacyjność i każdego dnia wychodzimy poza schematy. Fundusz venture capital Flash Venture to więcej niż 

finansowanie projektów. Wspieramy przedsiębiorców w tworzeniu modelu biznesowego, bieżącym zarządzaniu i optymalizacji procesów.

Fundusz inwestuje w spółki na etapach pre seed, seed i post seed. Inwestycje obejmują spółki z przychodami, ale jeszcze bez zysku a jeden ticket  to  od  200 tys. zł do 2 mln  zł. 

Koncentrujemy się na spółkach, które tworzą produkty o globalnym potencjale rozwoju w szybko rosnących segmentach rynku. Sprawiamy, że zarówo-

no firmy, jak i inwestorzy zwiększają zyski i osiągają cele biznesowe. Skupiamy się na finansowaniu spółek, które uwzględniają w modelu biznesowym 

wprowadzenie do obrotu akcji na giełdzie papierów wartościowych lub do alternatywnego systemu obrotu w terminie od 18 do 60 miesięcy. Dbamy  

o płynność i możliwość wyjścia z inwestycji przez inwestorów, których skutecznie pozyskujemy.

Branże w które inwestujemy inwestujemy:

https://www.flashventures.pl/
https://www.flashventures.pl/


globgs.com

Glob Games Studio
S.A.

cavegames.io

Cave Games 
S.A.

whitepiggames.com

WhitePigGames  
Sp. z o.o.

revengestudios.net

Revenge Studios 
S.A.

lifeboxsa.com

LifeBox S.A.

cypherlynx.pl

Cypher Lynx  
Sp. z o.o.

demolish-games.com

Demolish 
Games S.A.

studiovector.pl

Studio Vector  
S.A.

findfunds.pl

Find Funds 
Sp. z o.o.

titanitegames.com

Titanite Games  
S.A.

West Wind Games 
Sp. z o.o.

asekuro.pl

Asekuro.pl S.A.

raccoons.studio

Raccoons Studio  
S.A.

goldeneggsstudio.pl

Golden Eggs 
Studio S.A.

punch-punk.com

Punch Punk S.A.

westwindgames.com
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Weryfikacja potrzeb klienta 
zainteresowanego  

pozyskaniem kapitału

Określenie zasad  
współpracy oraz  
przygotowanie  

dokumentacji prawnej 

Nadzór, wsparcie  
biznesowe i operacyjne 

spółki

Due Dilligence Pozyskanie inwestorów  
zainteresowanych  

nabyciem udziałów spółki

Wyjście inwestora  
z inwestycji  

i realizacja zysków

USTALENIE ZASAD 
WSPÓŁPRACY

SPOTKANIE  
Z PRZEDSIĘBIORCĄ
 I ANALIZA SPÓŁKI 

POZYSKANIE KAPITAŁU  
OD ANIOŁÓW BIZNESU EXIT

ZAWARCIE UMOWY 
INWESTYCYJNEJ 

WSPARCIE 
BIZNESOWE

https://www.flashventures.pl/


Inwestycja w fotowoltaikę

Solarius Technology Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym projek-

towaniem farm fotowoltaicznych (PV). Proces inwestycyjny obejmuje 

pozyskanie lokalizacji, przygotowanie dokumentacji technicznej, 

uzyskanie wymaganych pozwoleń i decyzji administracyjnych do 

etapu sprzedaży projektu lub budowy i komercjalizacji elektrowni.

Strategia biznesowa zakłada budowę portfela projektów o łącznej mocy 

min. 1,5 GW w opracowywanych koncepcjach w terminie do końca 

2023 roku. W kolejnych okresach 2 lat sprzedaż projektów z uzyskanymi 

warunkami przyłączenia o łącznej mocy min. 300 MW. Prognozowane 

przychody ze sprzedaży projektów wynoszą ok. 140 mln zł, przy wy-

maganych nakładach inwestycyjnych w wysokości ok. 25 mln zł.*

Solarius Technology jest również właścicielem porta-

lu internetowego Farmy.pl, który ułatwia rolnikom dz-

ierżawę ziemi pod budowę farm fotowoltaicznych.

ha gruntów w dzierżawie

MW mocy w opracowywanych koncepcjach

potencjalnych lokalizacji miesięcznie (Farmy.pl)

lokalizacji projektów

570

468

120

36

*Prognozy finansowe mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie w zależności od aktualnej sytuacji rynkowej, ekonomicznej oraz prawnej.
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Strona www

email : biuro@flashinvestment.pl

Dane kontaktowe

ul. Powązkowska 15 
01-797 Warszawa 

Siedziba firmy
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