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Despre noi



„Punem accent pe crearea 
de valoare sustenabilă care 
poate trece testul timpului”



Cine suntem

Enterprise Investors este cea mai 
veche şi una dintre cele mai mari 
firme de private equity şi venture 
capital din Europa Centrală şi de 
Est. Suntem specializaţi în achiziţii 
ale unor companii antreprenoriale 
de mărime medie și furnizăm 
finanţare pentru expansiune unor 
întreprinderi cu creștere rapidă 
într-o varietate de sectoare. 

Activă din 1990, firma a 
strâns opt fonduri cu  
capital total care depăşeşte 
2 miliarde EUR.

Aceste fonduri au investit 1,7 miliarde 
EUR în 137 de companii. Investim 
în diferite sectoare, cele mai mari, 
în funcţie de capitalul investit, fiind 
bunurile și serviciile de consum, 
produsele şi serviciile industriale și 
serviciile financiare. 

În Polonia s-au realizat aproximativ 
două treimi din investiţiile finalizate 
de firmă, restul investiţiilor fiind 
în economiile în creștere ale „noii 
Uniuni Europene”. Enterprise 
Investors a vândut 116 companii, 
realizând venituri brute de 2,5 
miliarde EUR. Acest număr include 
33 de IPO-uri ale unor companii din 
portofoliu la bursele de valori din 
Varşovia (WSE), Praga (PSE) şi New 
York (NYSE).

Suntem specializaţi în generarea 
propriilor tranzacţii. Echipa noastră 
de aproape 40 de profesioniști în 
investiţii – cea mai experimentată 
din regiune – are o combinaţie unică 
de calificări și expertiză şi un istoric 
de performanţă constantă. Firma 
își desfășoară activitatea în şase 
sedii situate în Varşovia, Bratislava, 
Bucureşti, Budapesta, Praga şi New 
York.
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Cum acţionăm

La Enterprise Investors combinăm 
expertiza în diferite sectoare cu 
experienţa pieţelor locale. În 
abordarea noastră punem accent pe 
crearea de valoare sustenabilă care 
poate trece testul timpului. 

Suntem prudenţi în strategiile noastre 
de investiţii și folosim împrumuturile 
bancare în mod precaut. Investim 
între 20 şi 50 milioane EUR în 
companii aflate în diverse stadii de 
dezvoltare, din faza incipientă de 
creştere până la maturitate. Pachetele 
noastre de acţiuni variază de la poziţii 
minoritare la deţinere integrală 
şi avem viziune pe termen lung, 
implicarea noastră durând, în medie, 
între cinci şi opt ani. Folosim toate 
resursele noastre pentru asigurarea 
succesului fiecărei companii din 
portofoliu. Prin parteneriatul cu 
echipele de management, ajutăm 
companiile să formuleze strategii, să 
conceptualizeze şi să implementeze 
cele mai potrivite structuri 
financiare şi să recruteze manageri 
talentaţi. Echipa noastră de investiţii 
construiește relaţii directe cu firmele 
din portofoliu și oferă sprijin direct în 
consiliile de supraveghere.

Planificând schimbări pe 
termen lung, pregătim 
companiile pentru succes 
chiar și după investiţia 
noastră. 

Urmăm politica de a nu investi în 
întreprinderi angajate în activităţi 
care sunt dăunătoare sau în 
detrimentul societăţii locale sau 
globale, mediului sau economiei. 
Angajamentul nostru pentru 
investiţii responsabile se extinde în 
mod semnificativ dincolo de aceste 
limitări formale. Continuăm, în mod 
special, să creştem conştientizarea 
problemelor de mediu, sociale şi 
de guvernanţă corporativă atât în 
interiorul echipei de investiţii, cât 
și în companiile din portofoliul 
nostru, introducând procese interne 
pentru sprijinirea îndeplinirii acestui 
obiectiv. Pentru noi, aceasta este 
o preocupare majoră și un factor 
crucial în influenţarea deciziilor din 
toate stadiile procesului investiţional. 
Dorim să avem un impact pozitiv 
asupra mediului, societăţii și 
indivizilor cu care EI și companiile 
din portofoliul său interacţionează. 
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Istoric



„Din 1990 administrăm unul 
dintre cele mai mari grupuri 
de fonduri de private equity 
din Polonia și din ECE”



Istoric
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Înfiinţarea Polish-American 
Enterprise Fund  

Mai 1990

EI strânge fondurile Polish Private 
Equity Fund I & II cu capital total de 
151 milioane USD

Octombrie 1992

EI strânge Polish Enterprise Fund cu 
un capital de 164 milioane USD 

Aprilie 1997

Prima investiţie în Slovacia (Orange 
Slovacia)

Iulie 2001

Prima investiţie în Polonia a Polish-
American Enterprise Fund

Februarie 1991

Primul IPO al unei companii din 
portofoliul EI la WSE (PPABank) 

Noiembrie 1994

Prima investiţie a EI în afara Poloniei 
(Orange Romania)

Decembrie 1999

EI strânge Polish Enterprise Fund IV 
cu un capital de 217 milioane USD

Octombrie 2000

Prima investiţie în Bulgaria (Bulgar-
ian Telecommunications Company)

Februarie 2004

EI strânge Polish Enterprise Fund V 
cu un capital de 300 milioane EUR

Mai 2004
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EI realizează cea de-a o suta investiţie 
(Siveco, România)

Iulie 2005

Prima investiţie în Estonia (Nortal)

Septembrie 2010

Prima investiţie în Lituania  
(Novaturas)

Noiembrie 2007

Cel de-al 30-lea IPO al unei  
companii din portofoliul EI  
(Skarbiec Holding)

Noiembrie 2014

EI deschide sediul din Praga

Septembrie 2009

Prima investiţie în Slovenia 
(Intersport ISI)

Septembrie 2016

EI strânge Polish Enterprise Fund VII 
cu un capital de 314 milioane EUR

Mai 2012

EI deschide sediul din Bratislava

Ianuarie 2007

Primul IPO la PSE (KOFOLA)

Decembrie 2015

EI strânge Enterprise Venture Fund 
I cu un capital total de 100 miloane 
EUR

Septembrie 2008

EI deschide sediul din Bucureşti

Octombrie 2004

Prima investiţie în Ungaria (Netrisk)

Iulie 2010

Prima investiţie în Cehia  
(AVG Technologies)

Septembrie 2005

EI deschide sediul din Budapesta

Iunie 2011

EI strânge Polish Enterprise Fund VI 
cu un capital de 658 milioane EUR

Septembrie 2006

Primul IPO al unei companii  
din portofoliul EI la NYSE (AVG  
Technologies)

Februarie 2012



Echipa



„Echipa noastră experimentată 
de investiţii include un grup 
de parteneri care lucrează în 
firmă de peste 20 de ani”



Echipa
Echipa noastră are aproape 40 de profesioniști în investiţii care activează în 
şase sedii situate în Varșovia, Bratislava, București, Budapesta, Praga și New 
York. Partenerii EI formează nucleul echipei de investiţii. Strategia generală 
și obiectivele de dezvoltare sunt stabilite de către consiliul de administraţie al 
frmei.
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Jacek Siwicki conduce operaţiunile firmei şi este responsabil 
de implementarea strategiei de investiţii în întreaga regiune 
a Europei Centrale şi de Est. A condus 20 de investiţii directe, 
inclusiv cele în W. Kruk, LPP şi Zelmer. Înainte de a se alătura 
echipei EI, Jacek a lucrat în industria IT şi în consultanţă. 
În 1991 a fost Ministrul Adjunct al Privatizării din Polonia. 
În 2014, Jacek a fost decorat cu Crucea Comandantului - 
Ordinul de Merit pentru contribuţia sa semnificativă la 
transformarea politică şi economică a Poloniei.

Chairman al Consiliului de administraţie,  Președinte | sediul din VarșoVia
s-a alăturat eChiPei ei  în anul 1992

Jacek Siwicki

Jason S. Martin este Preşedintele Omega Capital, o firmă  
de private equity pe care a fondat-o în 2013. În 2002 a  
co-fondat firma Argonaut Private Equity, al cărui preşedinte 
şi managing director a fost timp de 10 ani. Cu aproape 5 
miliarde USD sub administrare, Argonaut este una dintre cele 
mai mari firme de acest fel din centrul Statelor Unite. Înainte 
de Argonaut, Jason a fost managing director la Williams 
Communications Group, unde a condus investiţiile de 
venture capital ale companiei. Anterior, a fost administrator 
şi membru al comitetului de investiţii al fondului de pensii în 
valoare de 1,3 miliarde USD al Poliţiei din Oklahoma.

memBru al Consiliului de administraţie | sediul din neW YorK
s-a alăturat eChiPei ei  în 2013

Jason S. Martin



Robert Manz este responsabil de investiţiile în sectoarele 
telecomunicaţii, retail, farmaceutice şi FMCG. A condus 
peste 15 investiţii directe la EI, printre care cele în Nay, 
Orange Slovakia, PharmaSwiss şi Scitec Nutrition. A fost 
preşedintele fondator al Asociaţei Poloneze de Private Equity 
şi a activat ca Preşedinte al Asociaţiei timp de 5 ani. Robert 
este Preşedintele Task Force din Europa Centrală şi de Est al 
Asociaţiei de Private Equity și Venture Capital. Înainte de a se 
alătura echipei EI, a lucrat în divizia de fuziuni şi achiziţii a 
Dillon Read & Co. în New York.

Anne Mitchell este executive coach şi lucrează cu 
antreprenori şi executivi. Înainte de EI, a lucrat 17 ani în 
calitate de investment partner la Fidelity Ventures (divizia 
de venture capital a Fidelity Investments), unde a finalizat 
18 investiţii directe în companii private din domeniul 
tehnologic. În acest timp, Anne a ajutat la extinderea echipei 
şi a co-administrat patru fonduri cu capital de 800 milioane 
USD. A fost, de asemenea, director al mai multor consilii de 
administraţie ale unor companii private şi publice.

managing Partner | sediul din VarșoVia 
resPonsaBil de inVestiţi ile în ungaria Şi  sloVaCia | s-a alăturat eChiPei ei  în 1990

memBru al Consiliului de administraţie | sediul din neW YorK
s-a alăturat eChiPei ei  în 2016

Robert Manz

Anne C. Mitchell 
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Dariusz Prończuk este specializat în servicii financiare, 
IT şi materiale de construcţii. A încheiat 20 de 
investiţii la EI, inclusiv cele în AVG Technologies, 
Comp Rzeszow (acum Asseco Polonia), Kruk, Lukas, 
Magellan şi Skarbiec Holding. Înainte de a se alătura 
echipei EI, Dariusz a lucrat în consultanţă şi a fost 
Vicepreşedinte la Banca de Investiţii Hejka Michna.

managing Partner | sediul din VarșoVia
resPonsaBil Pentru inVestiţi ile în Cehia | s-a alăturat eChiPei ei  în 1993

Dariusz Prończuk



Rafał Bator este specializat în investiţii în tehnologie. 
Cele mai importante proiecte ale sale de până acum 
includ 3S, AVG Technologies, restructurările AB şi 
Teta şi Intive. Înainte de a se alătura echipei EI, Rafał 
a lucrat la Prokom Software Systems şi la Optimus, 
două dintre cele mai importante companii IT din 
Polonia, şi la PriceWaterhouseCoopers (actuala PwC).

Partener | sediul din VarșoVia
s-a alăturat eChiPei ei  în 2002

Rafał Bator
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Michał Rusiecki este responsabil pentru investiţiile în 
sectoarele: retail alimentar, FMCG, servicii medicale, 
sectoare industriale şi energie. A încheiat aproximativ  
20 de tranzacţii, inclusiv cele în Dino, Harper 
Hygienics, Nu-Med Group, UOS şi Wento. Înainte de 
a lucra în private equity, Michał a lucrat la Ministerul 
Privatizării din Polonia şi la Universitatea din Varşovia.

managing Partner | sediul din VarșoVia
s-a alăturat eChiPei ei  în 1992

Michał Rusiecki

Sebastian Król se axează pe investiţiile în sectoare ca 
servicii financiare, retail alimentar şi servicii în domeniul 
construcţiilor. Cele mai importante investiţii ale sale la EI 
le includ pe cele în Danwood, Magellan, Profi, Skarbiec 
Holding şi X-Trade Brokers. Înainte de a se alătura 
echipei EI, Sebastian a lucrat la Arthur Andersen şi la 
Hachette Distribution Services. 

Partener | sediul din VarșoVia
s-a alăturat eChiPei ei  în 2001

Sebastian Król
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Michał Kędzia se axează pe sectoare ca FMCG, servicii 
financiare şi servicii medicale. Cele mai importante 
proiecte ale sale, până în prezent, includ Dino, Intersport 
ISI, Nu-Med Group şi X-Trade Brokers. Înainte de a se 
alătura echipei EI, Michał a lucrat în cadrul echipei de 
fuziuni şi achiziţii a Ernst & Young (azi EY) din Varşovia.

Partener | sediul din VarșoVia
resPonsaBil de inVestiţiile în sloVenia și în Croaţia | s-a alăturat eChiPei ei în 2007

Michał Kędzia

Jacek Woźniak administrează investiţiile firmei în 
sectoarele FMCG, procesarea alimentelor şi producţie. 
Cele mai importante investiţii ale sale sunt în Kofola, 
Noriel şi Sfinks. Înainte de a se alătura echipei EI, a fost 
consultant la biroul din Varşovia al Arthur Andersen 
şi a fost director de investiţii la Trinity Management, 
o companie de management de fonduri în cadrul 
Programului Polonez de Privatizare.

Partener | sediul din VarșoVia
s-a alăturat eChiPei ei  în 2000

Jacek Woźniak



Adaptarea strategiei



„Implementăm cele mai înalte 
standarde de responsabilitate, 
etică de business și 
responsabilitate faţă de 
comunităţile locale”



Adaptarea strategiei

În calitate de manager de fonduri 
de private equity prioritatea noastră 
este să creștem valoarea companiilor 
din portofoliul nostru. Investim 
în industriile cu un ritm mare de 
schimbare, cum sunt produsele și 
serviciile de consum, IT, serviciile 
financiare, telecomunicaţiile și 
serviciile medicale. În timpul 
procesului, recalibrăm în mod 
continuu abordarea investiţiei în  
linie cu progresul Europei Centrale  
și de Est. 
Înfiinţând până acum cinci bănci, 
inclusiv prima bancă ipotecară din 
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Polonia, Enterprise Investors a pus 
bazele pieţei serviciilor financiare 
poloneze. Firma noastră a sprijinit, 
de asemenea, și dezvoltarea pieţelor 
de capital ale Poloniei, listând 
mai multe companii la Bursa de 
Valori din Varșovia decât oricare alt 
investitor de private equity activ în 
regiune. Multe din companiile de 
portofoliu ale EI – cum sunt AVG 
Technologies, Kruk, LPP, PBKM și 
X-Trade Brokers, ca să numim câteva 
– au crescut devenind campioni 
regionali și internaţionali.

de la stânga: Z. Brzeziński, fost Consilier de securitate al Preşedintelui sua; l. Wałęsa, fost Preşedinte al Poloniei; J.P. Birkelund, 
fondatorul ei; l. Balcerowicz, fost Vice-prim-ministru al Poloniei ; r.g. Faris, fondatorul ei



Sprijinim cu mândrie iniţiativele 
care implementează cele mai înalte 
standarde de business în economiile 
regiunii, nu în ultimul rând în 
calitate de co-fondatori și de membri 
activi ai organizaţiilor de private 
equity din Polonia, Cehia, Ungaria, 

România, Slovacia și din alte ţări 
din Sud-Estul Europei. Succesul 
nostru în combinarea eficientă a 
investiţiilor cu un impact pozitiv 
în comunităţile locale au dus la 
câștigarea respectului și încrederii 
pe scară largă. 
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Preşedintele Poloniei B. Komorowski acordându-i lui r.g. Faris Crucea Comandantului cu steaua ordinului de merit

de la stânga: J. lewandowski, fost Comisar ue; J. siwicki, Preşedintele ei;
J.K. Bielecki, fost Prim-ministru al Poloniei

J. siwicki primind Crucea Comandantului 
ordinului Polonia restituta
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Contribuţia Enterprise Investors la 
transformarea politică și economică 
a Poloniei a fost recunoscută de 
personalităţi marcante în ultimele 
două decenii. Suntem onoraţi că 
liderii companiei noastre au fost 
decoraţi cu cele mai înalte distincţii 

de stat de către președinţii polonezi 
Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski 
și Bronisław Komorowski. Suntem 
în continuare motivaţi de încrederea 
puternică în succesul nostru.

de la sânga: r.g. Faris; fostul Preşedinte al sua, george Bush sr.

de la sânga: W. rozłucki, Preşedintele Wse; r.g. Faris de la sânga: J. siwicki; a. Kwaśniewski, fost Preşedinte al Poloniei
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Tipuri de tranzacţii



„Am realizat 33 de IPO-uri ale 
unor companii din portofoliu la 
Bursele de Valori din Varșovia, 
Praga și din New York”



Buyout
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În tranzacţiile de tip buyout, 
cumpărăm un pachet majoritar al unei 
companii. Ţelul nostru este să facilităm 
tranziţia companiei către următorul 
nivel de dezvoltare. Prin parteneriatul 
cu echipele de management şi cu 
ceilalţi acţionari, ajutăm companiile 
să îşi formuleze strategiile, să 
conceptualizeze şi să implementeze 
structuri financiare optime şi să 
recruteze executivi talentaţi.

Mai multe despre AVG Technologies: www.avg.com

Enterprise Investors 
a finalizat tranzacţii 
de tip buyout în AVG 
Technologies, Kruk, 
Kofola şi Scitec Nutrition,
printre alţii. 

Când Polish Enterprise Fund V a 
investit în AVG Technologies (pe atunci 
Grisoft) în 2005, compania cehă era 
bine cunoscută pentru soft-ul său 
antivirus. Avea aproape 25 milioane 
de utilizatori dar avea nevoie să se 
dezvolte global, să adauge noi produse 
şi să ofere noi servicii. 

Am sprijinit dezvoltarea companiei 
prin întărirea managementului, 
aducând în echipă executivi de 
valoare cu experienţă globală. 
Am ajutat la identificarea şi la 
achiziţionarea unor companii 
pentru construirea de noi servicii 
şi de arii de expertiză; am încurajat 
şi extinderea gamei de produse 
dincolo de programul anti-virus 
iniţial. Toate acestea au accelerat 
creşterea. Ca rezultat, AVG a avut o 
creştere de 7,5 ori a numărului de 
utilizatori activi şi s-a transformat 
dintr-un jucător regional într-un 
lider global. De-a lungul perioadei de 
investiţie, am ajutat şi la crearea unei 
structuri corporative solide şi am 
avut rezultate financiare foarte bune. 
Toate acestea au facilitat listarea 
companiei la Bursa de Valori din 
New York şi strângerea a 64 milioane 
dolari în capital nou în 2012. 

Astăzi, AVG Technologies este lider 
global în furnizarea de software şi de 
servicii online pentru consumatori 
privaţi şi pentru companii mici, 
oferind de la soluţii pentru 
desktopuri, laptopuri şi aparate 
mobile până la soluţii de căutare 
securizată şi dinamică pe internet. Pe 
parcursul investiţiei EI, capitalizarea 
companiei a crescut de aproape 
12 ori, până la 919 milioane USD. 
Enterprise Investors a ieşit complet 
din acţionariatul AVG Technologies 
în august 2014.



Finanţarea extinderii

Enterprise Investors acordă companiilor 
capital de extindere pentru finanţarea 
creşterii capacităţii de producţie, 
pentru dezvoltarea unor noi game 
de produse sau pentru achiziţionarea 
unui competitor. Sprijinim echipele de 
management cu expertiză intersectorială 
şi la luarea unor decizii strategice. 

Mai multe despre Dino: www.marketdino.pl

Ajutăm companiile să îşi formuleze 
strategiile, să conceptualizeze şi să 
implementeze structuri de finanţare 
optime şi să recruteze executivi talentaţi.

Unul din principalele motive pentru 
care am investit în Dino a fost 
accentul pe care îl punea pe formatul 
supermarketurilor de proximitate. În 
cazul Dino, aceasta însemna magazine 
aflate aproape de clienţii săi (mai ales 
în oraşe mici sau în cartierele marilor 
oraşe), cu suprafeţe între 300 şi 400 
metri pătraţi şi parcări pentru 10-30 de 
maşini.  
 
Cu sprijinul Enterprise Investors, Dino 
s-a extins rapid de la 97 de magazine 
în 2010 la peste 550 la mijlocul lui 
2016 şi a devenit cel mai mare jucător 
pe piaţa de retail alimentar din vestul 
Poloniei. Lanţul de distribuţie şi 
structura internă au ţinut pasul cu 
creşterea reţelei, mulţumită investiţiei 
în trei centre de distribuţie şi în soluţii 
IT avansate. Creşterea companiei a 
generat slujbe noi, numărul angajaţilor 
mărindu-se din 2010 de şase ori, până 
la peste 9.000 astăzi.  

Înfiinţând Dino în 2000, fondatorul 
reţelei a rămas alături de noi în calitate 
de acţionar majoritar după investiţia 
noastră.

28

Fondurile noastre au 
furnizat capital de 
extindere câtorva zeci de 
companii din Polonia şi 
din Europa Centrală şi de 
Est, printre care şi Dino, 
Macon Deva, Polski Bank 
Komorek Macierzystych şi 
X-Trade Brokers. 



Management buyout

Când cumpărăm un pachet majoritar 
într-o companie, cooperăm strâns cu 
echipa de management. Ca rezultat, 
echipa şi acţionarii companiei ajută 
la crearea strategiei şi a planurilor 
operaţionale. Ceea ce contează cel 
mai mult la acest tip de tranzacţie 
este angajamentul managementului 

Mai multe despre Skarbiec Holding: www.skarbiec.pl
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Enterprise Investors a 
realizat management 
buyouts în Skarbiec 
Holding şi în Danwood, 
printre alţii.

la îndeplinirea ţelurilor imediate şi a 
viziunii strategice pe termen lung.

Skarbiec Holding este una dintre 
cele mai vechi societăţi de asset 
management din Polonia. Compania 
şi-a asigurat o cotă semnificativă 
din piaţa extrem de competitivă a 
fondurilor de investiţii din Polonia. 
În 2007, PEF V a cumpărat 100% 

din acţiunile Skarbiec, realizând 
prima preluare a unui fond de asset 
management de către un fond de 
private equity din Europa Centrală şi 
de Est. 

Imediat după tranzacţie, am vândut 
o cotă de 8% din acţiunile Skarbiec 
unui grup de 12 manageri-cheie 
care beneficiază şi de o schemă de 
cumpărare opţională de acţiuni. 
Managerii Skarbiec au investit 
resurse proprii alături de noi pentru 
a cumpăra acţiuni în companie, 
demonstrându-şi astfel încrederea 
în continuarea creşterii afacerii. 
Pentru noi, în calitate de investitori, 
aceasta este o garanţie adiţională a 
investiţiei. Decizia noastră de a investi 
în Skarbiec s-a bazat pe mai mulţi 
factori. Experienţa şi competenţa 
echipei de management au fost 
fundamentale, precum şi poziţia 
macroeconomică favorabilă care a 
facilitat creşterea rapidă a fondurilor 
mutuale. Aceşti factori, împreună 
cu experienţa noastră în sectorul 
financiar, au ajutat la creşterea valorii 
companiei. 

Rezultatele solide ale companiei şi 
echipa de management au atras atenţia 
investitorilor publici, astfel încât, în 
2014 Skarbiec Holding a finalizat un 
IPO la Bursa de Valori din Varşovia. 
Aceasta a fost cea de-a 30-a listare a 
unei companii din portofoliul EI.



Leveraged buyout

Mai multe despre Danwood:  www.danwood.pl  
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Printre achiziţiile noastre 
sprijinite de datorie 
bancară, asa-numitele 
leveraged buyouts (LBO), 
se numără şi preluările 
Danwood, Harper 
Hygienics şi NordGlaas.

Datoria bancară dă investitorilor 
posibilitatea să genereze randament 
mai mare la sfarşitul investiţiei şi să 
ofere în acelaşi timp o evaluare mai 
mare antreprenorilor care îşi vând 
afacerile. Astfel, pe lângă angajarea 
propriilor noastre fonduri în companii, 
securizăm şi finanţare bancară.

Danwood produce case eficiente 
energetic din elemente prefabricate 
utilizând o tehnologie modernă, 
populară în Germania şi în 
Scandinavia. Sediul companiei, fabrica 
de producţie și departamentul de 
proiectare şi cercetare se află în estul 
Poloniei. Compania vinde marea 

majoritate a producţiei în Germania 
şi în alte ţări vorbitoare de limbă 
germană, dar şi în Marea Britanie şi în 
Polonia. Danwood controlează toate 
ariile-cheie ale lanțului de valori, de la 
proiectare, la producție şi la vânzarea 
elementelor prefabricate, până la 
construcţie și finisare. Am investit în 
Danwood pentru că am fost convinşi 
că piaţa caselor eficiente energetic 
va creşte rapid. Ne-au atras atenţia 
calitatea înaltă a produsului, echipa 
de management eficientă şi dedicată 
şi poziţia dominantă de pe piaţa 
germană. În 2013 am achiziţionat 100% 
din afacere de la grupul Budimex. 
Fundamentul puternic al Danwood 
şi cash flow-ul solid ne-au permis 
optimizarea structurii financiare prin 
finanţarea parţială cu datorie bancară.

Astăzi, casele eficiente energetic ale 
Danwood cuceresc şi alte pieţe din 
Europa. Datorită stării financiare 
excelente, compania poate să caute 
potenţiale ţinte de achiziţii cu care să 
îşi continue creşterea.



Pre-IPO

Deseori, un IPO nu este cea mai bună 
soluţie pentru companiile relativ 
tinere sau pentru cele cărora le lipsesc 
rezultatele financiare măsurabile sau 
reputaţia care să atragă investitorii 
publici. Enterprise Investors poate 
sprijini astfel de companii aflate la 
început de drum. 

Mai multe despre Zelmer: www.zelmer.pl  

O investiţie privată care precedă o listare 
poate fi realizată pentru a îndeplini 
nevoile specifice ale unei companii 
prin furnizarea de know-how şi prin 
implementărea celor mai bune practici, 
accelerând astfel creşterea. Mai mult, 
prezenţa unui acţionar experimentat 
poate creşte numărul investitorilor. 
Investiţia noastră în Zelmer a fost o 
tranzacţie clasică pre-IPO. 
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Enterprise Investors  
a finalizat tranzacţii  
pre-IPO în Elemental 
Holding, Grupa Kęty  
și în Polar. 

Zelmer este cel mai vechi şi cel mai mare 
producător de aparatură electrocasnică 
din Polonia. Enterprise Investors 
a cumpărat un pachet minoritar 
semnificativ în companie în 2005  
printr-un IPO în timpul privatizării 
Zelmer şi imediat a început 
transformarea producătorului deţinut de 
stat într-o companie de clasă mondială, 
al doilea producător de electrocasnice 
din Europa Centrală şi de Est. În timpul 
investiţiei, Enterprise Investors a adus 
management nou, a introdus noi 
produse din gama de preţ medie şi joasă 
şi a ajutat compania să intre pe pieţe noi, 
inclusiv în Rusia şi în Ucraina. Vânzările 
s-au dublat în timpul investiţiei EI, iar 
dorinţa de creştere a profitabilităţii a dus 
la axarea pe pieţele mai mari ale regiunii, 
pe produsele cu potenţialul de creştere 
cel mai mare dar și la construirea unei 
fabrici de ultimă generaţie în Rzeszow. 

Enterprise Investors şi-a vândut pachetul 
de acţiuni către Bosch und Siemens 
Hausgerate, cel mai mare jucător pe piaţa 
electrocasnicelor din Europa, în 2012.
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Portofoliu



„Am investit 1,7 miliarde EUR 
în 137 companii, am vândut  
116 companii, generând venituri 
totale de 2,5 miliarde EUR”



Portofoliu

3S

Danwood

Data investiţiei: 2015
Ţara: Polonia
Sector: IT

Data investiţiei: 2013
Ţara: Polonia
Sector: Produse şi servicii 
de consum

Fond: PEF VII
Acţiuni: 76%
www.3s.pl 

Fond: PEF VII
Acţiuni: 100%
www.danwood.pl
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ComPanie de teleComuniCaţii  Care aCtiVeaZă în sudul 
PoloniEi

ConstruCtor de loCuinţe eFiCiente energetiC

Dino

Data investiţiei: 2010
Ţara: Polonia
Sector: Produse şi  
servicii de consum

Fond: PEF VI
Acţiuni: 49%
www.marketdino.pl

lanţ PoloneZ de suPermarKeturi



Elemental Holding

Data investiţiei: 2013
Ţara: Polonia
Sector: Produse şi  
servicii industriale

Fond: EVF
Acţiuni: 9%
www.elemental.biz
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lider Pe Piaţă regional în reCiClarea materialelor 
neFeroase Şi  a deŞeurilor eleCtroniCe

itWorks

Data investiţiei: 2009
Ţara: Polonia
Sector: TMT

Fond: EVF
Acţiuni: 100%
www.itworks.pl

lider Pe Piaţă în domeniul it

Intive

Data investiţiei: 2012
Ţara: Polonia
Sector: TMT

Fond: EVF, PEF VII
Acţiuni: 91%
www.intive.com

FurniZor de Produse digitale si  de serViCii  de 
deZVoltare de soFtWare

Intersport ISI 

Data investiţiei: 2016
Ţara: Slovenia
Sector: Produse şi  
servicii de consum

Fond: PEF VII
Acţiuni: 100%
www.intersport.si

retailer de eChiPament sPortiV din BalCani

Harper Hygienics

Data investiţiei: 2004
Ţara: Polonia
Sector: Produse şi  
servicii de consum

Fond: PEF V
Acţiuni: 60%
www.harperhygienics.com

lider de Piaţă în ProduCţia de Produse din BumBaC 
Pentru îngriJ irea Pielii



Kofola

Macon

Data investiţiei: 2008
Ţara: Cehia
Sector: Produse şi  
servicii de consum

Data investiţiei: 2006
Ţara: România
Sector: Construcţii

Fond: PEF VI
Acţiuni: 37%
www.kofola.pl

Fond: PEF V, PEF VI
Acţiuni: 100%
www.macon.ro
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ProduCător maJor de Băuturi răCoritoare în euroPa 
Centrală

CEl mai marE ProduCător indePendent de materiale  
de ConstruCţii

J.S. Hamilton Poland 

Data investiţiei: 2014
Ţara: Polonia
Sector: Produse şi  
servicii industriale

Fond: EVF
Acţiuni: 19%
www.hamilton.com.pl

al doilea mare FurniZor de serViCii  indePendente de 
insPeCţie Şi  analiZă

Noriel

Data investiţiei: 2016
Ţara: România
Sector: Produse şi  
servicii de consum

Fond: PEF VII
Acţiuni: 100%
www.noriel.ro

Cel mai mare retailer de JuCării  Şi  JoCuri din romania

Netrisk.hu

Data investiţiei: 2010
Ţara: Ungaria
Sector: Servicii  
Financiare

Fond: PEF VI
Acţiuni: 99%
www.netrisk.hu

Cel mai mare BroKer de asigurări online din ungaria



Profi

Skarbiec Holding

Data investiţiei: 2010
Ţara: Romania
Sector: Produse şi  
servicii de consum

Data investiţiei: 2007
Ţara: Polonia
Sector: Servicii 
Financiare

Fond: PEF VI
Acţiuni: 100%
www.profi.ro

Fond: PEF V
Acţiuni: 75%
www.skarbiec-holding.com

lanţ de suPermarKeturi

ComPaniE dE assEt managEmEnt

Novaturas

Nu-Med Group

Polski Bank Komórek Macierzystych

Data investiţiei: 2007
Ţara: Lituania
Sector: Produse şi  
servicii de consum

Data investiţiei: 2012
Ţara: Polonia
Sector: Farmaceutice şi 
Medicină

Data investiţiei: 2009
Ţara: Polonia
Sector: Farmaceutice şi 
Medicină

Fond: PEF VI
Acţiuni: 71%
www.novaturas.lt

Fond: PEF VII
Acţiuni: 68%
www.nu-med.pl

Fond: EVF
Acţiuni: 38%
www.pbkm.pl
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BanCă de dePoZitare a sângelui PreleVat din  
Cordonul omBiliCal,  lider în ue Şi  în turCia

Cel mai mare tur-oPerator din ţările BaltiCe

reţea de CliniCi  de radioteraPie
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Tahe Outdoors

Data investiţiei: 2014
Ţara: Estonia
Sector: Produse şi  
servicii de consum

Fond: EVF
Acţiuni: 32% 
www.taheoutdoors.com

ProduCţie de eChiPament Pentru sPorturi nautiCe

United Oilfield Services

X-Trade Brokers

Wento

Data investiţiei: 2012
Ţara: Polonia
Sector: Produse şi  
servicii industriale

Data investiţiei: 2011
Ţara: Polonia
Sector: Servicii 
Financiare

Data investiţiei: 2012
Ţara: Polonia
Sector: Produse şi  
servicii industriale

Fond: PEF VI
Acţiuni: Minoritate
www.uos.pl

Fond: PEF VI
Acţiuni: 19%
www.xtb.pl

Fond: PEF VI
Acţiuni: 100%
www.wento.eu

ComPanie Care FurniZeaZă serViCii  Pentru  
industria PEtrolului si  a gazElor din EuroPa

ComPanie sPeCialiZată în Construirea  
dE ParCuri EoliEnE 

Cea mai mare Casă de BroKeraJ FinanCiar din euroPa
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Varșovia New York 

Praga Budapesta

București Bratislava

590 Madison Avenue II,  
21st Floor
NY 10022 USA
fax: +1 732 572 89 80

53 Emilii Plater St.
00-113 Warsaw
Poland
tel: +48 22 458 85 00
fax: +48 22 458 85 55

Portheimka Center
Nám.14.října 642/17
150 00 Praha 5
Czech Repubic
tel: +420 2 573 156 31
fax: +421 2 593 962 00

Bank Center, Gránit 9.
Szabadság tér 7.
1054 Budapest
Hungary
tel: +361 888 29 00
fax: +361 888 29 09

Domus Center
Str. Ştirbei Vodă Nr. 36, 
010113 Bucureşti, sector 1 
Romania
tel: +40 21 314 66 85
fax: +40 21 314 81 93

Bratislava City Centrum
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava
Slovakia
tel: +421 2 593 961 13
fax: +421 2 593 962 00

Sediile noastre
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