O que é investir
no Fundo
Inception I
(SIFIDE)?

 ubstituir pagamento de IRC
S
(SIFIDE) por Investimento em Saúde
Financiar a Investigação
& Desenvolvimento (I&D) de
medicamentos e dispositivos médicos
para tratar doenças sem cura
Investir através do único fundo
de Venture Capital, em Portugal,
especializado e com experiência em
Investigação & Desenvolvimento

FUNDO INCEPTION I

Trabalhar com equipa internacional
especializada com mais de 100M€
investidos e geridos em I&D, em
saúde, com rentabilização 2x dos
ativos nos últimos 5 anos

Coleta de IRC
e Subscrição do Fundo

 ceder a oportunidades de investimento
A
qualificadas em parceria com
Universidade Nova, Instituto Gulbenkian
de Ciência e Instituto de Medicina
Molecular João Lobo Antunes (com mais
de 35 oportunidades já qualificadas)
Controlar a elegibilidade dos
investimentos, para efeitos de SIFIDE,
através do comité de investidores
e com o envolvimento de auditora
especializada
Rentabilizar o investimento
(TIR 10%-15%) em operações com
investimento temporal médio
de 4-5 anos

Objetivo do fundo 50M€ mínimo 30M€; máximo 100M€
Primeira fase de subscrição Dezembro 2020
Subscrição final Maio 2022
Investimento mínimo 250k€

Limite Inferior

Limite Superior

Coleta estimada ‘20
€250.000

Coleta estimada ‘20
€3.000.000

As empresas podem deduzir ao montante da coleta do IRC o valor do investimento no Fundo,
até 82,5% do investimento feito

Compromisso de capital 2% pela administração do fundo
Chamadas de capital 100% no momento de subscrição
(exceto para regimes não SIFIDE)
Período de investimento 4-5 anos
Duração do fundo até 12 anos
Rentabilidade prevista 10-15% TIR
Hurdle Rentabilidade bruta superior a 6%
Carry 20% para TIR até 10%, 30% para TIRs superiores

Dedução total ‘20

Dedução total ‘20

Retenção na fonte 10 % sobre ganhos liquidos de capital

Taxa base €81.250 + Taxa incremental €125.000
€206.250

Taxa base €975.00 + Taxa incremental €1.500.00
€2.475.000

Comissão de gestão 2.5% durante período de
investimento, e 2% após o mesmo

Pagamento de imposto

Pagamento de imposto

€43.750 17.5%

€525.000 17.5%

Investimento no fundo
€250.000

Investimento no fundo
€3.000.000

 uditora Especializada para garantir
A
elegibilidade dos investimentos
para efeito de SIFIDE
Comité de Investidores envolvido em todas as decisões de investimento
e consultado para decisões de desinvestimento. Assembleia geral anual
e relatórios semestrais.
AUDITOR BDO | DEPOSITÁRIO BISON BANK

magnify.partners

FUNDO INCEPTION I

Venture Capital em saúde
Porquê um Fundo de Venture Capital?

Retornos Superiores ao Setor Tecnológico (TIR Bruta)
Investimentos 2011-2015

Um fundo de Venture Capital dá maior garantia ao investidor
na elegibilidade para SIFIDE; isto porque obriga a que a
natureza dos investimentos seja, necessariamente, em I&D.
Adicionalmente, este tipo de fundo é o mais adequado para I&D
em saúde e que apresenta maior potencial de retorno.

Pilar da Inovação em Saúde
Venture Capital em Saúde tem sido um pilar da inovação em
cuidados de saúde. A maioria da moléculas, ou dispositivos,
inovadores introduzidos no mercado durante as últimas
décadas foram desenvolvidas por pequenas empresas
apoiadas por capital de risco (dois terços do total de drogas
aprovadas), as quais foram adquiridas pela indústria
farmacêutica (após 4-5 anos de investimento e quando na
fase de realização de ensaios clínicos).

Realizado

Não Realizado

Retornos Capital de Risco (TIR Bruta)
Investimentos 2011-2015

Source US VC return, gross pooled IRRs. Analysis using NVCA Benchmarking Database
powered by Cambridge Associates (C/A)

Oportunidades de investimento qualificadas por centros de referência
Direito de preferência para co-investir nos projetos próprios dos parceiros e acesso a mais de 35 oportunidades de investimento
já devidamente qualificadas.

Equipa internacional especializada
Equipa Empreendedora
Especializada

Experiência em Venture
Capital em Saúde

Experiência
de Investimento Nacional
e Internacional

Dois doutorados em ciências da saúde

Mais de 100M€ investidos e geridos
em I&D em saúde Rentabilização
2x dos ativos nos últimos 5 anos.

Mais de 30 casos de investimento.

Retorno realizado com múltiplo
superior a 2x.

+ 75 anos de experiência de indústria e investimento
acumulada a nível internacional

Magnify Afterburner
Sociedade de Capital de Risco, S.A.
Amoreiras, Torre 2, Piso 14 - L 1070 – 101 Lisboa

Retorno total (realizado e não realizado)
superior a 170M€.

Mais de 10 Investimentos
em empresas de saúde nacionais.
Investimentos em fundo de fundos para
a saúde, com portfolio internacional de
empresas a nível Europeu.

info@magnify.partners

magnify.partners

