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Strategia Funduszu 

Misją Funduszu jest komercjalizacja innowacyjnych technologii i produktów oraz wspieranie rozwoju polskich przedsiębiorstw 
działających w szeroko rozumianym sektorze spożywczym oraz sektorze usług / produktów prozdrowotnych/life science 
Segment inwestycyjny obejmuje projekty we wczesnej fazie rozwoju z wysokim potencjałem technologicznym i rynkowym. 

Ekosystem – połączenie kompetencji  
Strategia Augere HFF  
współpraca i wykorzystanie synergii 
kompetencyjnych pomiędzy skupionymi wokół 
Augere HFF ekosystemami: 
- rynkowy (kreowanie nowych produktów) 
- branżowy (innowacje produkcyjne) 
- naukowy (wiedza, zaplecze naukowe 
i infrastruktura laboratoryjna) 
- transakcyjny (udokumentowany track record 
zespołu, ponad 100 inwestycji, joint venture z 
Instytucjami Naukowo Badawczymi, Sieć 
Inwestorów Prywatnych ) 
Augere HFF tworzy zespół ludzi o wysokich 
kwalifikacjach branżowych i doświadczeniu 
transakcyjnym zapewniając wieloaspektową 
ocenę projektów i umożliwiając sprawne 
wdrożenie innowacyjnych pomysłów na rynek, 
wsparcie w kontaktach rynkowych oraz 
budowaniu wartości. 

 

Oferta  inwestycyjna  

Augere HFF kieruje swoją ofertę do przedsiębiorców oraz pomysłodawców którzy szukają wsparcia finansowego i merytorycznego 
dla sfinansowania prac badawczo - rozwojowych oraz wprowadzenia produktów/usług na rynek krajowy lub globalny 

• wielkość inwestycji: 0,5 mln zł  do 3 mln zł 

• okres inwestycji:  3 do 6 lat 

• przedmiot inwestycji; istniejący lub nowo tworzony podmiot, spin out z MŚP, MŚP 

• zapewnienie kapitału na kolejne rundy finansowania 

• wsparcie organizacyjne, rynkowe, w fazie pre-inkubacji, inkubacji i akceleracji 

• wsparcie dla projektów o potencjale globalnym – partner globalny Grupy Augere Venture (Wellington Partners) 

Zapraszamy do kontaktu 

Augere Health Food Fund Sp. z o.o. 
www.augereventure.pl 

 
tomasz.kaniowski@augerevneture.pl  T: +48 694 487 513 
mariusz.borowiec@augereventure.pl 

Augere HEALTH FOOD FUND   (Augere HFF) 
 Teaser dla projektodawców 

 

Profil branżowy – przemysł spożywczy w zakresie rozwiązań technologicznych, produktowych i rynkowych: 

•  nowoczesne produkty spożywcze, suplementy diety, żywność funkcjonalna, parafarmaceutyki, FMCP 

•  farmaceutyki i kosmetyki będące pochodną technologii żywieniowych; 

•  poprawa efektywności, higieny i parametrów odżywczych w procesach produkcji żywności; 

•  innowacyjne technologie produkcji, automatyzacji i przetwórstwa w przemyśle spożywczym i prozdrowotnym; 

•  zaawansowane technologie IT, materiałowe oraz w obszarze automatyki i elektroniki dla powyższych segmentów rynku. 

Partnerzy NaukowiPartnerzy Transakcyjni

Mariusz Borowiec: Kluczowy personel/ Inwestor
Dr Tomasz Kaniowski: Kluczowy personel/ Inwestor

Tomasz Głowacki: Inwestor /  Komitet Inwestycyjny
mec. Piotr Dulewicz: Inwestor/  Komitet Inwestycyjny

Partnerzy Branżowi

Dr Józef Żuraw:
Inwestor / Komitet Inwestycyjny

Tomasz Karaszewski: Ekspert / Inwestor

Jan Olszowski: Inwestor

Partnerzy Rynkowi

Mateusz Kowalewski: Ekspert / Inwestor

Wojciech Ławniczak: Doradca
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