Платформа REALIUM
новий підхід до приватних інвестицій в стартапи
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Попри безумовну привабливість приватних інвестицій у проекти на ранніх стадіях, доступ до фінансових ресурсів для інноваційних розробок на сьогодні залишається проблемним. 
Проблеми відомі… Якщо узагальнити, то можна сказати, що інвестори хотіли б бачити з ким вони мають справу, як саме будуть використані їх кошти, як захищені їхні права та інвестиції. Досі у підходах до вирішення означеної проблеми спостерігаються переважно спроби знайти компроміс, а запровадження при цьому фінансових інструментів, таких, як Crowd SAFE, цінні папери Token DPA або TPA, боргові цінні папери, тощо – це, скоріше, вимушені заходи.
Платформа REALIUM пропонує принципово інший підхід. Замість пошуку межі зарегульованості стартапів (фактично – тиску на них), ми пропонуємо їм допомогу. Ми пропонуємо їм дуже гнучке інституціональне оформлення (створення суб’єкту проекту), в якому органічно враховані як інтереси девелоперів проекту, так і інвесторів. 
Що ми пропонуємо:
	допомагаємо у підготовці на професійному рівні матеріалів проекту
	об’єктивна оцінка внеску/участі розробників проекту
	прозорі правила збору інвестицій, подальшого фінансування та звітності за виконанням кожного проекту 
	повноцінні корпоративні права всім учасникам проекту з самого початку, включаючи участь в управлінні
	забезпечуємо вільний обіг корпоративних прав між усіма інвесторами та розробниками
	проекти, які стали успішними, мають безумовну можливість вирішувати свою подальшу долю, виділившись у самостійне підприємство
	для інвесторів - компенсаційні механізми, що значно зменшують ризики за рахунок диверсифікації їх інвестицій
	все повністю відповідає чинному законодавству України і максимально наближує процес інвестування до тих усталених механізмів, що діють на фондових біржах

Шлях до реалізації такого підходу ми вбачаємо в застосуванні кооперативної моделі господарювання. Якщо відкинути стереотипи, які асоціюють кооператив з колгоспом, то така модель має суцільні переваги, про які ми розповімо під час презентації проекту.
Платформа REALIUM є діючим майданчиком і запрошуємо кожного з вас до спільної роботи, яка, ми в цьому переконані, здатна кардинально змінити підходи та практики в сфері інвестування в інноваційні проекти на самих ранніх стадіях їх розвитку.

