Sikeres exit az OTP-Day One Magvető Tőkealapnál
Budapest, 2016.06.08. – Az elvártnál lényegesen magasabb hozammal zárta egyik korai
technológiai befektetését a Day One Capital Zrt. és a PortfoLion Zrt. közös alapja, az OTP-Day
One Magvető Tőkealap. A Cashline Csoport megvásárolta a tőkealap részesedését a sportstatisztikai játékok fejlesztésével foglalkozó Statzup Kft.-ben. Az online közösségi játékok
fejlesztésével foglalkozó hazai startup az utóbbi évben intenzív terjeszkedést folytatott az északés dél-amerikai piacon. A kizárólag magánbefektetők vagyonát kezelő kockázati tőkealap ezzel
első sikeres exit-jét hajtotta végre.
Napjainkban a professzionális futball már elképzelhetetlen valós időben mért és elemzett teljesítményadatok nélkül. Számos nemzetközi statisztikai cég méri intelligens videoelemző programok segítségével
a legfontosabb statisztikákat a játékosokról és csapatokról, legyen szó a passzok számáról és
sebességéről, a labda által megtett út hosszáról, vagy a játékosok közti labdaváltások pontosságáról.
Az amerikai mintát követve, ahol a kosárlabda vagy a baseball hagyományosan statisztika-orientált és
jól mérhető sportágak, a futballban is egyre nagyobb igény van mind a csapatok, mind a szurkolók
részéről a részletes analízisekre.
Ezt a trendet meglovagolva, futballra specializáltan fejleszt a Statzup Kft. valós méréseken alapuló
webes, iOS mobil és Facebook játékokat. A folyamatosan zajló fordulókban a játékosok akár naponta
bizonyíthatják, hogy jobb virtuális álomcsapatot állítanának-e össze a résztvevő ligákban versenyző
csapatok kapitányainál. A társaság által működtetett, világszinten is egyedülálló, európai futballra
fókuszáló fantasy és daily fantasy játékok felhasználószáma mára elérte az 1.4 millió főt.
Az OTP-Day One Magvető Tőkealap 2014 márciusában nem csak 60 millió forintot fektetett az akkor
még induló vállalkozásba, hanem stratégiájához híven a kezdetektől aktívan támogatta a társaságot és
annak menedzsmentjét. A tőkealap-kezelő a nemzetközi terjeszkedésben nyújtott segítségen felül
sport-iparági kapcsolatokkal segítette a csapatot, valamint aktív szerepet vállalt a cégépítésben és a
csapat előtt álló akadályok kezelésében. „A befektetésen túl is szerepet vállalunk a portfóliótársaságok
életében, így a portfóliót alapvetően kölcsönös bizalomra, a portfólió-szinergiákra és a kiterjedt
nemzetközi kapcsolatrendszerünkre alapozva építjük.” – mondta az Alap szerepvállalásáról Kákosy
Csaba, az Alapkezelő ügyvezető partnere.
Az OTP-Day One Magvető Tőkealap 2015 augusztusában újabb befektető, a Valor Capital Zrt. által
kezelt Forte Kockázati Tőkealap bevonásával segítette a további növekedés finanszírozási hátterének
biztosítását. A 180 millió forintos befektetés elérte a célját; a társaság 2016 első negyedévétől kezdve
aktívan jelen van az észak-amerikai piacon daily fantasy termékeivel.
"A Magvető Alapunk elsősorban a korai fázisú vállalkozások támogatására specializálódott, így a
kiszállásunk a vállalat növekedésének természetes velejárója. A minket kivásárló Cashline Csoport
tovább növeli a Statzup esélyeit, hogy a globális fantasy iparág élvonalába kerülhessen.
Részesedésünk értékesítésével is szeretnénk hozzájárulni a Statzup terveinek sikeres
megvalósításához." – tette hozzá Kákosy Csaba.
-Day One Capital Zrt.
A Day One Capital Magyarország vezető korai fázisú kockázati tőkealap-kezelője, amely 2011-ben jött
létre az első magánvagyont kezelő intézményi angyal befektetőként. Az alapkezelő több mint 6 éves
működése során 2.800 jelentkező közül 1.500-nál is több üzleti terv és koncepció értékelését, és több
mint 200 befektetési céltársaság átvizsgálását végezte el. A Day One Capital jelenleg két, korai fázisú,
közép-kelet-európai, technológiai társaságokra fókuszáló kockázati tőkealapot kezel összesen 1.8
milliárd forint értékben.
Web: www.dayonecapital.com
PortfoLion Zrt.
A PortfoLion közép-kelet-európai fókusszal rendelkező kockázati és magántőke alapkezelőként a
vállalkozások finanszírozási igényét széles spektrumon fedi le, egészen a megvető fázistól az érett
szakaszban lévő vállalatokig. Három alapjában – magvető, növekedési és private equity – közel 20
milliárd forintot kezel. A finanszírozáson túl üzleti tapasztalatokkal, pénzügyi tudással és

kapcsolatrendszerrel támogatja a portfóliójában lévő vállalatokat növekedési és terjeszkedési
kihívásaikban.
Web: www.portfolion.hu
Statzup Kft.
A Statzup Kft. sport-statisztikai adatokon alapuló játékok fejlesztésével foglalkozik. A társaságot Simán
Kristóf (CEO) és Varga Tamás (CFO) alapították 2014-ben.
Web: www.statzup.com
Cashline Csoport
A Cashline csoport egy független, magántulajdonban lévő pénzügyi társaságcsoport, amely
folyamatosan bővülő tevékenységét az 1990-es évek elejétől fokozatosan kiterjesztve mára felöleli a
pénzügyi szféra szinte teljes vertikumát a magántőke-befektetéstől az értékpapír-piaci jelenléten át a
befektetési alap kezelésig és a biztosítás-közvetítésig.
Web: www.cashlineholding.hu
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