
El nostre propòsit és crear riquesa i ocupació de manera sostenible ajudant start-ups a créixer en les seves etapes inicials. 

Tenim presents els marginats i exclosos de la nostra societat i els ajudarem amb una part dels beneficis que generem. Per-

seguirem el nostre objectiu amb humilitat, enginy, rigor, profunditat, passió, cura i una actitud de servei.

Servim la societat fent realitat el nostre propòsit de crear riquesa i ocupació. Grow Venture Partners assignarà i prioritzarà 

l’ús dels seus recursos i els dels seus inversors per tal de maximitzar l’assoliment d’aquest propòsit.

Servim als fundadors de les empreses on invertim acompanyant-los en les seves etapes inicials, en que se’n defineix la 

cultura empresarial, i proporcionant-los finançament i coneixement. Treballem per tal que els fundadors creixin tant a nivell 

professional com personal i ho fem amb afecte i gratitud per permetre’ns formar part d’un projecte tan important com és la 

creació d’una empresa que té un propòsit clar i està al servei de la societat.

Els fundadors a qui servim i financem comparteixen la nostra visió i el nostre propòsit de manera que estiguem alineats en 

els nostres objectius. 

Servim els nostres inversors gestionant i invertint els diners que ens confien i els estem agraïts per confiar en nosaltres i 

donar-nos els mitjans per complir el nostre propòsit.

Tenim el deure fiduciari amb els nostres inversors de fer créixer el seu capital. Aquest objectiu s’ajusta completament al pro-

pòsit de generar riquesa i ocupació.

Servim els marginats i exclosos de la societat destinant part de la riquesa que generem a ajudar-los. Així doncs, encoratjarem 

tant els fundadors com els inversos a unir-se als nostres esforços. Prestar ajuda a aquests grups és una motivació addicional 

per crear riquesa.

A Grow Venture Partners tothom ha de dedicar una part del seu temps a servir els grups marginats i exclosos. Ajudar aquells 

a qui no devem res ni de qui no esperem res a canvi enfortirà la nostra vocació de servei i ens recordarà que complint el 

nostre propòsit ajudem els qui pateixen més.

Examinarem la nostra llibertat d’esperit i la voluntat de complir el nostre propòsit a cada inversió que realitzem. Sovint haurem 

de prendre la decisió de deixar de donar suport a una empresa emergent, sabent que aquesta decisió pot ferir els fundadors 

a qui apreciem i ens importen, i decebre a curt termini els nostres inversors. Tanmateix, en prendre aquestes difícils deci-

sions ens acostem al nostre propòsit i als interessos a llarg termini dels inversors, de la societat, dels marginats i exclosos, i 

fins i tot dels fundadors a qui deixem de finançar. Són precisament aquestes difícils decisions les que donen valor a la tasca 

que fem.
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