
Švajčiarsko-slovenská obchodná komora  
v spolupráci so spoločnosťou Crowdberry  
Vás srdečne pozýva na pracovné raňajky s témou 

PROGRAM
09:00  Registrácia a raňajky v Crowdberry
09:30  ALTERNATÍVNE FINANCOVANIE:  
 Prečo crowd investing a k čomu je dobrý  
 pre investorov a firmy?  
 Peter Bečár 
10:15  100 ROKOV ČESKO SLOVENSKÝCH ZNAČIEK:  
 silní hráči z minulosti a na ďalších 100 rokov  
 Michal Nešpor
10:30  Voľná diskusia a networking 

27. novembra 
2018

Crowdberry, 
investičná kaviareň,  
budova Uniq, 
Staromestská 3 
Bratislava Registrácia účastníkov: do 23. novembra 2018 na hssr@hssr.sk

KEDY

KDE

Páčila sa Vám niekedy nejaká firma tak veľmi, že ste jej chceli 
pomôcť preraziť a rásť? Alebo ste si povedali, že práve túto firmu 
by ste chceli spoluvlastniť? Donedávna boli investície do firiem 
doménou veľkých investorov. Zmenil to crowd investing, 
vďaka ktorému sa aj súkromní investori s investíciou od jednotiek 
po stovky eur stávajú spoluvlastníkmi firiem.

ALTERNATÍVNE INVESTÍCIE, 
KTORÉ POMÁHAJÚ TVORIŤ 
GLOBÁLNYCH LÍDROV 
ZO SLOVENSKA.

MICHAL NEŠPOR má viac ako 
10-ročné skúsenosti s prácou so start-upmi 

tak z pohľadu investorov, ako aj z pohľadu zakladateľov. 
Niekoľkým technologickým start-upom pomáhal pri 
príprave investície a získaní financií od venture kapitálových 
fondov a anjelských investorov. Michal nadobudol 
skúsenosti vo viedenskom venture kapitálovom fonde 
GCP gamma capital partners. Bol členom investičného 
tímu, ktorý mal na starosti investície do firiem vyvíjajúcich 
informačné, komunikačné a clean technológie v Rakúsku, 
Nemecku, Švajčiarsku a Maďarsku. Aktívne sa zapájal 
do každodenného riadenia firiem z portfólia GCP, 
v niektorých z nich bol členom alebo pozorovateľom 
dozornej rady. Michal má taktiež skúsenosti ako CFO 
softvérovej spoločnosti Opvizor, ktorá získala venture kapitál 
a pôsobí v Európe aj v USA. Vyštudoval podnikové financie 
a  bankovníctvo na Viedenskej univerzite.

PETER BEČÁR má viac ako 10-ročné skúsenosti z oblasti 
realít a 10-ročné skúsenosti z IT sektoru. Peter sa počas svojej 

kariéry aktívne podieľal na expanziách firiem v regióne strednej 
a východnej Európy. Viac ako 10 rokov pôsobil v spoločnosti P3 
Logistic parks, kde bol od roku 2013 riaditeľom pre región strednej 
a východnej Európy a zároveň bol členom vedenia spoločnosti, 
ktorá patrí medzi najvýznamnejších developerov logistických 
parkov v Európe. Počas pôsobenia v P3 riadil zásadnú expanziu 
firmy formou developmentu a akvizícií v Českej republike, 
ale  aj na Slovensku, v Poľsku a Rumunsku. 
Peter sa aktívne podieľal na akvizíciách spoločnosti P3 kapitálovými 
fondami TPG v roku 2013 a singapurským štátnym fondom GIC 
v roku 2017. Crowd investingu a pomoci inovatívnym firmám 
sa aktívne venuje od roku 2016 – okrem iného je investorom 
v projekte akcelerátoru Startup Yard či v spoločnosti Ecocapsule. 
V roku 2018 sa stal partnerom Crowdberry a od tej doby sa aktívne 
podieľa na strategickom smerovaní spoločnosti.




