Barcelona, maig de 2012

Memòria descriptiva de la xarxa

Finalitat de la Xarxa
•

El Col·legi d’Economistes de Catalunya és un ens de referència de la vida
econòmica i empresarial del país.

•

Entre els objectius destacats del Col·legi figura el facilitar l’accés al finançament
d’empreses tradicionals i de nova creació.

•

Ara que les fonts tradicionals de crèdit s’estan ressentint per la conjuntura
econòmica actual el Col·legi ha d’oferir alternatives a aquests empresaris que volen
tirar endavant el seu negoci i a aquells emprenedors que volen fer realitat el seu
projecte.

•

Alhora els col·legiats han de poder tenir la possibilitat de conèixer les noves
tendències empresarials, tanmateix que les tradicionals, i el Col·legi vol poder
oferir als mateixos l’oportunitat d’apropar-se a les mateixes des d’un punt de vista
de l’inversor.

•

La finalitat de la Xarxa de business angels del Col·legi d’Economistes de
Catalunya (Economistes BAN) és la creació d’un espai empresarial i
d’emprenedoria en el que es permeti cercar recursos als empresaris/emprenedors
per als seus projectes, i alhora possibiliti als economistes col·legiats i a d’altres
membres invertir en empreses de nova creació i ja creades.

Estructura organitzativa de la Xarxa i composició de l'equip gestor, funcions i
distribució de tasques i responsabilitats

Secretari/a – Assistent
Canalitza els projectes que presenten candidatura per optar a presentar en el fòrum.
Ajudarà a l’emprenedor a enllestir la seva proposta de valor.
Comitè d’Avaluació de Projectes
Conformat per 3 membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Duen a terme la tria dels projectes que tinguin interès per al fòrum. Aquests seran els que
finalment s'acabaran presentant en el fòrum.
Xarxa de Mentors
Donen suport a l’Assistent en tots aquells aspectes referents a l’assessorament als
emprenedors que hauran de presentar el seu projecte en el fòrum d’inversió.
Pla de negoci, valoració de companyia i necessitat de fons.
Comitè d’Inversió
Un cop mobilitzat capital privat disposat a invertir en un determinat projecte, el Comitè
d’Inversió de la Xarxa de business angels del Col·legi d’Economistes de Catalunya haurà
de determinar quins seran aquells projectes més atractius i adients per presentar a IFEM.
Aquest Comitè el conformaran 4 membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya.
Comitè de Seguiment
Alhora s’haurà de tenir un control sobre l’evolució dels projectes finançats. Aquest el
duran a terme l’Assistent i el Comitè de Seguiment que també prestarà serveis
d’assessorament i acompanyament a l’emprenedor.
Estarà conformat per 3 membres del Col·legi d’Economistes de Catalunya i l’Assistent. La
majoria dels membres del Comitè de Seguiment, sense comptar l’Assistent, no poden ser
membres del Comitè d’Inversions ni del d’Avaluació de Projectes.

Metodologia de treball

El deal-flow o entrada de projectes es generarà per:
•

Difusió adequada de la Xarxa en els fòrums habituals d’emprenedoria (xarxes
socials, premsa especialitzada...)

•

Comunicació en premsa generalista i econòmica especialitzada

•

Comunicació de la xarxa en els àmbits universitaris que fomenten la investigació
(parcs tecnològics...)

•

Col·laboració amb organismes públics i privats que aposten per l’emprenedoria
(Acc10-XIP, ENISA, Avalis-SGR, Barcelona Activa, CDTI -Ministeri Industria-)

La tipologia de fòrums serà de dos àmbits:
•
•

Empreses de Base Tecnològica (EBTs)
Pimes amb problemes de successió o de creixement

Es fomentarà la coinversió i el networking entre els diferents inversors.
La programació de la Xarxa serà de 4 a 6 fòrums anuals.

Estructura d'inversors privats associats i grau de visibilitat i capacitat d'atracció
d'inversors

La Xarxa de business angels del Col·legi d’Economistes de Catalunya comptarà amb
inversors que sorgiran dels col·legiats que el Col·legi té al territori:
•
•

Barcelona (Seu del Col·legi)
Girona, Lleida i Tarragona (Seus Territorials)

La importància del col·lectiu d’economistes, de més de 6.500 membres col·legiats a tot
Catalunya, pot fer d’aquesta xarxa una de les de major capil·laritat dins del territori català.
També podran formar part d’aquesta xarxa els prop de 500 despatxos que són membres o
estan adscrits al Col·legi d’Economistes de Catalunya.
El Col·legi compta en aquest moment amb un Grup d’Emprenedoria amb el que
compartirem experiències i que serà generador de sinergies importants.
La xarxa romandrà oberta a d’altres professionals que s’hi vulguin adherir, és a dir, no serà
conditio sine qua non per formar-ne part el ser economista col·legiat.
Alhora es pensa en la interconnexió col·legial per donar a conèixer l’activitat inversora en
format business angels entre els diferents col·lectius professionals que existeixen a
Catalunya (enginyers, advocats...).

Condicions de la relació amb els inversors

Relació amb els inversors

Emprenedors

fee

Presentació projecte

200 €/presentació

Inversió

5% s/fons invertits

Afiliació dels inversors a la 1r any
xarxa
2n any i resta

0€

300 €/any

Descripció dels serveis que ofereixen als inversors

La xarxa comptarà amb inversors reals i/o potencials.
Quins serveis oferirà la xarxa als inversors?:
• Anàlisi de la viabilitat de les inversions (econòmica, financera, plans de negoci
etc.)
• Acompanyament en la formalització de la inversió
• Escola de business angels
• Diferents workshops per a inversors privats i emprenedors
Conceptes bàsics a transmetre:
• Valoració. Pre i post money d’una start up.
• Aspectes econòmics. Rendibilitats esperables, termini i opcions desinversions
• Pactes de socis. Protecció de la minoria, retorns, tag-along i drag-along.
• Due Diligence. Anàlisi de les qüestions rellevants. Check-list.
• Aspectes fiscals d’una inversió i d’una desinversió.

Codi de Conducta

L'objectiu del Codi de Conducta és proporcionar directrius sobre com ha d'operar la Xarxa
de Business Angels en la relació entre els seus membres, altres organitzacions de business
angels i els emprenedors, i, per tant, no és un sistema tancat ni detallat de drets i
obligacions.
La Xarxa Economistes BAN vol que el seu model de Codi de Conducta es basi de manera
general i sigui homologable amb el codi de la Xarxa Europea de Business Angels (EBAN).
1. Els serveis oferts per la Xarxa Economistes BAN es basen en la confiança mútua
entre Xarxes, Emprenedors i Inversors, tant pel que fa a la selecció de projectes
com a la seva presentació a possibles inversors.
2. La confidencialitat regirà la relació entre tots els intervinents en qualsevol procés,
tant pel que fa a la informació presentada per l'emprenedor com també a l'interès de
qualsevol inversor.
3. No es podrà fer pública cap informació respecte possibles operacions sense la
prèvia conformitat de l'emprenedor i l'inversor.
4. La xarxa mantindrà una neutralitat i imparcialitat absoluta respecte a la presentació
de projectes a inversors. La Xarxa no podrà recomanar ni a Inversors ni a
Emprenedors la conveniència o no de qualsevol operació.
5. Emprenedors i Inversors són els únics responsables de les decisions que prenguin
respecte a qualsevol operació.
6. Les relacions de tipus econòmic entre Xarxa, Emprenedors i Inversors seran
transparents i públiques en tot moment pel que fa a costos, tant de pertinença a la
Xarxa com de cobraments per cercar inversors i obtenció de finançament de
qualsevol mena.
En les relacions concretes amb inversors i emprenedors serà necessària la
signatura del corresponent contracte que reculli serveis i costos.
7. Com a norma general, els projectes inversors estaran oberts a qualsevol Xarxa i
Inversor, a no ser que s'hagi pactat per escrit el contrari amb l'Emprenedor.

8. La Xarxa Economistes BAN es compromet a no presentar en el marc del seu
fòrum ni a donar cap suport en la recerca de fons als projectes que, per sector
d'activitat i idiosincràsia, siguin contraris a la moral i a l'ordre públic ni tampoc
que puguin generar dubtes sobre l'origen dels fons destinats a inversions.
9. Els membres de la Xarxa es comprometen a fomentar, en la mesura de les seves
capacitats i possibilitats, la continuïtat i creació de noves empreses amb seu a
Catalunya i, en conseqüència, de nous llocs de treball per a l'economia catalana.
De tota manera, i en una societat cada vegada més globalitzada, entenem que la
Xarxa ha de restar oberta a projectes i finançadors amb independència de la seva
originació.

Participació en programes de xarxes d'inversors privats

Com a Xarxa del Col·legi d'Economistes de Catalunya estem oberts i especialment
receptius i sensibles a tot el món empresarial, emprenedor i inversor de Catalunya. Volem
estar presents i col·laborar amb tot l'ecosistema d'emprenedoria, especialment a Catalunya,
i en tota mena de fòrums especialitzats.
Sol·licitarem la nostra incorporació a la Xarxa XIP promoguda per la Generalitat de
Catalunya. Col·laborarem amb tota mena d'organismes, públics i privats, que apostin per
l'emprenedoria (Acc10-XIP, ENISA, Avalis-SGR, Barcelona Activa, CDTI -Ministeri
d'Indústria-).

Àmbit territorial d'actuació

L'àmbit territorial d'actuació de la Xarxa serà tota Catalunya, a través de les quatre seus
territorials del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
El percentatge d'operacions amb seu a Catalunya entenem que seran la totalitat de les
inversions del primer any.

Sistema de reporting

El seguiment serà fet per un Comitè de Seguiment específic que forma part de l'estructura
organitzativa de la Xarxa, conformat per tres membres del Col·legi d'Economistes de
Catalunya més el Secretari/Assistent. La majoria dels membres del Comitè de Seguiment,
sense comptar el Secretari, no poden ser membres del Comitè d'Avaluacions de Projectes
ni del d'Inversions, a fi de preservar la més absoluta independència en la seva tasca.
El reporting es farà per correu electrònic i de manera quadrimestral. En el seguiment de la
inversió cofinançada per IFEM es detallaran les principals fites assolides en el període
immediat anterior des d'un punt de vista estratègic, comercial i econòmic-financer, així
com un resum una vegada tancat l'exercici social de la participada/cofinançada.

Regles de funcionament dels inversors partícips (drets i obligacions) i en les
inversions (pactes d'accionistes tipus)

Les regles de funcionament dels inversos partícips (drets i obligacions) seran:
* Dret d'assistència als fòrums que organitzi el Col·legi d'Economistes de Catalunya
* Dret a la documentació d'empresa i financero-comptable dels projectes que seran
presentats en els fòrums
* Dret a invertir en els projectes que cerquin finançament i siguin presentats als
fòrums
* Dret a inscriure's als workshops i programes formatius organitzats pel Fòrum BA
del Col·legi d'Economistes de Catalunya
* Obligació d'assistir, com a mínim, anualment al 50% dels fòrums que organitzi
l'entitat
Com a obligació de la Xarxa aquesta tindrà cura de que la procedència dels fons dels
inversors afiliats a la mateixa compleixin la normativa de prevenció de blanqueig de
capitals. Així mateix els inversors tenen l'obligació de respectar aquesta mateixa
normativa.
Pel que fa a les inversions (pactes d'accionistes tipus) el Fòrum de BA del Col·legi
d'Economistes de Catalunya deixarà llibertat als seus partícips perquè organitzin i ordenin
jurídica i legalment la manera que creguin més adient les seves inversions, és a dir, no
imposarà cap pacte d'accionistes tipus als seus membres pel que fa a les inversions que es
perfeccionin en l'àmbit d'aquest espai d'inversió.
No obstant, si qualsevol partícip demana assistència jurídica al Fòrum de BA del Col·legi
d'Economistes de Catalunya, aquest posarà a la seva disposició l'equip d'assessoria jurídica
del Fòrum perquè pugui ser assessorat de manera solvent i pugui concretar un bon pacte de
socis per a la seva inversió.
Es preveu una assistència als Fòrums superior als 20 per fòrum. La novetat, si hi ha una
bona posada en marxa, sempre atrau.
Pel que fa als pactes d'accionistes la Xarxa procurarà que, com a marc general i amb la
intenció de vetllar pels interessos tant dels inversors com dels emprenedors, els mateixos
continguin els següents epígrafs:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ajustaments de valoració de l'empresa (ratchets o mecanismes correctors
per acompliment del pla de negoci)
Sindicació del vot dels inversors
Matèries reservades de la Junta d'Accionistes
Matèries reservades de l'Òrgan d'Administració
Transmissions de participacions entre els socis
Desinversió. Mecanismes d'arrossegament i d'acompanyament (drag i tag
along)
Dret d'informació dels inversors

