
Kvazi-vlastní kapitál
Zvyšujte vaše sociální dopady



Scale up your impact

Chcete představit nové sociální produkty  

či služby? Plánujete oslovit vyšší počet příjem-

ců a komunit otevřením nových poboček,  

či zřízením franšízové sítě?

Je zavedení digitální transformace zásadním 

krokem vašich aktivit?

Máte v úmyslu získat nemovitost z oblasti 

sociální infrastruktury či vytvořit projekt 

sociálního bydlení?

Jsme si vědomi skutečnosti, že granty, dotace 

a subvence podporují růst pouze v omezeném 

rozsahu. V určitém okamžiku potřebují 

společnosti operující v oblasti sociálních služeb 

zajistit přeměnu ze společnosti, která je 

závislá pouze na grantech na společnost s 

trvalou možností udržitelnosti svých činností. 

A to vyžaduje rozšíření sociálních aktivit, 

které musí profitovat z prostředků získaných 

dalším rozvojem. Pro přechod společnosti na 

další úroveň jsou zpravidla nezbytné rozsáhlé 

investice.

Plánuje vaše organizace 
rozšíření svých činností?

Nové produkty  
a služby

Rekonvalescence  
po prodělání nemoci  

Covid-19

Nové pobočky  
a franšízy

Digitalizace

Domovy  
pro seniory

Sociální bydlení

Dětské školky

Péče

Podporujeme

Organizace sociálních 
služeb, neziskové či  
nevládní organizace:

osvědčeným obchodním modelem

zajištěním vyvážené činnosti  

bez zisků a ztrát

osvědčenými a změřenými  

sociálními dopady

výběr menších pozemků

stanovení nákladů

obchodní plán a  

splátkový kalendář 

Projekty sociálního  
bydlení a sociální  
infrastruktury:
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Quasi-equity

Kvazi-vlastní kapitál je způsob podpory vašeho 

vlastního kapitálu formou podřízeného dluhu, 

kdy nedochází ke změnám vlastnické struktury a 

ani k zásahům do operativního řízení společnos-

ti. Zvyšuje to váš finanční a rizikový profil, což 

vám dále pomůže při získání dalších možností 

financování pomocí půjček.

Tento kapitál je poskytován za pevnou úrokovou 

sazbu dle stanovené smluvní splatnosti a nabízí 

rovněž možnosti individuálního splátkového 

kalendáře. Kvazi-vlastní kapitál je podřízený, 

což znamená, že je to poslední půjčka, kterou je 

třeba splatit v případě insolvence.

Realizované 
investice

Kvazi-vlastní 
kapitál

Půjčka

Investiční 
potřeby

Rozdíly v možnostech 
financování

Vlastní finanční  
prostředky

Vlastní finanční  
prostředky

Řešení 

Kvazi-vlastní  
kapitál vám pomůže  

realizovat vaše investice

Vaše výhody

Pokrývá až 30 % plánovaných inves-

tic a umožňuje další financování pros-

třednictvím bank skupiny Erste Group

Posílí váš základní kapitál a rizikový 

profil za účelem zajištění následného 

financování

Zajistí vám flexibilní splátkový  

kalendář upravený dle vašich in-

vestičních potřeb

Poskytne vám přídavné know-how, 

týkající se např. individuálních konzu-

ltací a coachingu, a/nebo školení, která 

jsou zajišťována sítí Impact Hub a 

profesionálními partnerskými organ-

izacemi

Nabízí konkurenční ceny v porovnání 

s přímými investicemi

Poskytuje výhody garancí financo-

vanými Evropskou unií z programu pro 

zaměstnanost a sociální inovace (EaSI)



Česká spořitelna 
Otto Mach
omach@csas.cz

Erste Bank Oesterreich 
Carmencita Nader  
CarmencitaJulia.Nader@erstebank.at

Slovenská sporiteľňa 
Rastislav Blažej
blazej.rastislav@slsp.sk

Erste Bank Hungary 
Orsolya Szalay
orsolya.szalay@erstebank.hu

BCR Social Finance
Stefan Ionut Buciuc
stefan.buciuc@bcr-socialfinance.ro

Erste Bank Serbia 
Vladimir Jovanović
vladimir.jovanovic@erstebank.rs

Erste Bank Croatia
Tina Sirotić
tsirotic@erstebank.hr

Společnost Erste Social Finance byla založena 

jako společný podnik společností Erste Group 

Bank AG a ERSTE Stiftung (ERSTE Foundation); 

při svém vzniku si stanovila stejné cíle jako 

Erste Group, a to zvyšování prosperity a dos-

tupnost finančních služeb pro každého.

Její klíčové aktivity zahrnují investice do 

udržitelných oblastí sociální sféry a zavádění 

inovativních nástrojů sociálního financování v 

oblastech střední a východní Evropy.
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