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Το Pedigree της PARNASSE 

 Η PARNASSE ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2014 στην Αθήνα και διαχειρίζεται την 
πλατφόρμα συμμετοχικών επενδύσεων OpenCircle. Η PARNASSE είναι 
ταυτόχρονα χρηματο-οικονομικός σύμβουλος αλλά κι εταιρεία ανάπτυξης 
λογισμικών για επενδύσεις. Το σύνολο της τεχνολογίας της OpenCircle είναι 
ιδιοκτησία της PARNASSE.

 Η ιδρυτική ομάδα της PARNASSE αποτελείται από:
 Ξενοφών Κροκίδης: Υπεύθυνος για τις σχέσεις με τους επενδυτές και τους 

θεσμικούς εταίρους.

 Σωκράτης Πλούσας: Μέλος Δ.Σ. υπεύθυνος για την λειτουργία της πλατφόρμας, τις 
εταιρείες, τους θεσμικούς εταίρους και συντονίζει τους εξωτερικούς συνεργάτες.

 Youri Dabrowski: υπεύθυνος για την τεχνική ανάπτυξη κι υποστήριξη της 
πλατφόρμας και της λειτουργίας της.

 Δίκτυο εξωτερικών συνεργατών από Ελλάδα κι εξωτερικό για την αξιολόγηση, 
ανάλυση κι υποστήριξης των εταιρειών. 

 Δίκτυο εταιρειών Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την διευκόλυνση της διαδικασίας. 



Το Όραμα

 Η εδραίωση της PARNASSE ως η κορυφαία εταιρεία 
υποστήριξης της ΜΜΕ, σε εταιρική οργάνωση και 
χρηματοδότηση, μέσω του ιστοτόπου OpenCircle, όπου 
επιχειρηματίες μπορούν να αντλήσουν κεφάλαια μέσω 
συμμετοχικών επενδύσεων.   



Η Αποστολή

 Καθοδηγούμενοι από τις αρχές και τις αξίες μας – αξιοπιστία, 
συνέπεια, πειθαρχία – θα παίρνουμε συνεχώς τις κρίσιμες 
πρωτοβουλίες που απαιτούνται για την επίτευξη του 
οράματός μας. Με τον τρόπο αυτό, θα αναζητούμε την 
επιχειρηματική αριστεία σε κάθε επενδυτική ευκαιρία, για το 
κοινό όφελος των εταιρειών και των επενδυτών των. Για 
αυτό το λόγο αναζητούμε εταιρείες που πληρούν 
αντικειμενικά κριτήρια ποιότητας κι επενδυτές που 
χρηματοδοτούν μακροπρόθεσμες εταιρικές στρατηγικές. Όλες 
μας οι διαδικασίες, οι δράσεις κι οι αντίστοιχες των 
συνεργατών μας, θα πρέπει να συνάδουν με τις βασικές μας 
αρχές κι αξίες. 





 Η 1η Ελληνική πλατφόρμα Equity Crowdfunding.

 Συναντώνται επιχειρηματίες κι επενδυτές και 
μαζί δημιουργούν εταιρείες διεθνούς επιπέδου.

 Η συμμετοχή στην OpenCircle προϋποθέτει 
βέλτιστες επιχειρηματικές πρακτικές.

 Οι επενδυτές-μέλη της OpenCircle έχουν 
πρόσβαση σε υψηλής αξίας, σωστά δομημένη 
πληροφορία που επιτρέπει την αποτελεσματική 
αξιολόγηση των εταιρειών.

 Η OpenCircle επιτρέπει την απευθείας 
επικοινωνία επενδυτών και επιχειρηματιών κατά 
τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας άντλησης κεφαλαίων.

Η πλατφόρμα OpenCircle με μια ματιά



 Εταιρείες με σαφή επιχειρηματική πρόταση. 

 Διαθέτουν ισχυρή κι ικανή ομάδα.

 Διεκδικούν να μετατρέψουν την τοπική 
επιχείρησή τους σε έναν διεθνή «παίκτη».

 Εταιρείες δραστήριες στους τομείς της 
γεωργίας, των τροφίμων & ποτών και της 
τεχνολογίας.

 Που μπορούν να τεκμηριώσουν την αποτίμηση 
τους.

 Διοικούνται από επιχειρηματίες που μπορούν 
να μοιραστούν το όραμά τους με επενδυτές.

Για Εταιρείες



Για Επενδυτές

 Που είναι διατεθιμένοι να αναλάβουν ένα 
επενδυτικό ρίσκο.

 Που θέλουν να εμπλακούν ενεργά στις 
εταιρείες και να υποστηρίξουν τις 
επενδύσεις τους, τοποθετώντας από 
1.000€. 

 Που επενδύουν με μακροχρόνιο ορίζοντα 
και μπορούν να περιμένουν αποδόσεις 
και σε 5-8 χρόνια.

 Επενδυτές που τοποθετούνται με βάση 
μετρήσιμα και συνεπή πλάνα.



PARNASSE – Ο ρόλος μας

 Αυστηρή διαδικασία επιλογής έργων: Έλεγχος 40 
σημείων (με στόχο την καλύτερη επιλεξιμότητα 
εταιρειών με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά).

 Ορθολογική αποτίμηση: Βάσει διεθνών πρακτικών 
(ενδεχομένως με τη συμμετοχή ΑΕΠΕΥ) με σκοπό την 
αντικειμενική και δίκαιη τεκμηρίωση. 

 Συμφωνία Μετόχων (Shareholders Agreement): 
Για την απόλυτη συμφωνία για την πορεία της 
εταιρείας και την διασφάλιση των συμφερόντων 
όλων των μερών. Η εφαρμογή αυτής της συμφωνίας 
διασφαλίζεται με μια σειρά εργαλείων που διαθέτει 
η PARNASSE και θέτει στην διάθεση όλων των μερών 
με την υπογραφή της συμφωνίας.



PARNASSE - Υπηρεσίες

 Parnasse metrics: Η Parnasse καθοδηγεί τις 
διοικήσεις των  εταιρειών, να υιοθετήσουν 
βέλτιστες επιχειρησιακές πρακτικές, 
προκειμένου να καταστούν ανταγωνιστικές 
σε διεθνές επίπεδο.

 PreFin-Info: Κλιμακούμενη πρόσβαση στο 
πληροφοριακό υλικό της εταιρείας, που 
εγγυάται την καλύτερη κατανόηση και την 
αποτελεσματική αξιολόγηση των εταιρειών.

 PostFin-Info: Η πλατφόρμα OpenCircle 
φέρνει σε απευθείας επικοινωνία επενδυτές 
και επιχειρηματίες πριν, κατά τη διάρκεια 
και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
άντλησης κεφαλαίων.



Προκλήσεις

 Οι συμμετοχικές επενδύσεις είναι ένας ευέλικτος τρόπος χρηματοδότησης. 
Ιδιαίτερα οφέλιμος για τις ελληνικές επιχειρήσεις.  

 Κανονιστικό πλαίσιο: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν υπάρχει σαφές 
κανονιστικό πλαίσιο, δημιουργώντας έτσι την ανάγκη για την επιβολή μιας 
σύνθετης διαδικασίας, τόσο για τις εταιρείες όσο και για τους επενδυτές.

 Ελληνικό Crowdfunding: Για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών των 
ελληνικών επιχειρήσεων.

 Εταιρική διακυβέρνηση: Το μεγαλύτερο μέρος των εταιρειών που αναζητούν 
κεφάλαια δεν είναι οργανωμένες κατάλληλα, ώστε να προσελκύσουν 
επενδυτές.  

 Επενδυτική κουλτούρα: Ανάγκη να δημιουργηθούν δίκτυα επενδυτών.



Invest local. Grow global.
www.opencircleproject.com
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