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2014 – Rok rekordných výnosov 

Rok 2014 bol ďalším úspešným rokom pre spoločnosť Enterprise Investors. Priniesol 
predovšetkým rekordný exit a potvrdil tak efektívnosť prístupu EI k vytváraniu hodnôt 
v regióne strednej a východnej Európy.  

V lete EI ukončila svoju doposiaľ najúspešnejšiu investíciu, do AVG Technologies. V priebehu 
deviatich rokov transformovala EI tohto lokálneho výrobcu softvéru pomocou série akvizícií 
a iniciatívam na organický rast aj vďaka podpore špičkových odborníkov z odvetvia 
k celosvetovému líderstvu a uviedla ho na burzu cenných papierov v New Yorku (NYSE), kde 
dosiahla výnimočné zhodnotenie. 

V novembri spoločnosť EI úspešne uskutočnila 29. primárnu emisiu cenných papierov           
na Varšavskej burze cenných papierov (WSE) - jednou z mála uskutočnených primárnych 
úpisov na WSE v posledných mesiacoch. 

V priebehu roka pokračovali fondy EI v ďalších investíciách a rozširovaní svojho portfólia o 
nové spoločnosti, vrátane navýšenia už existujúcich investícií. Vďaka svojej aktivite a 
sústavnému priamemu vyhľadávaniu investícií EI vytvorila celý rad zaujímavých investičných 
príležitostí. Dve z nich sa premenili na nové investície – Tahe Outdoors v Estónsku a J.S. 
Hamilton v Poľsku. Ostatné sú na dobrej ceste k realizácii v prvej polovici roka 2015. Zároveň 
EI pokračovala v budovaní hodnoty existujúceho portfólia, vrátane navyšovania kapitálu 
umožňujúcich ďalší rast ako v prípade spoločnosti Wento.

Budeme radi, ak si prečítate nasledujúce zhrnutie úspechov Enterprise Investors za rok 2014. 



Investície

V marci 2014 investoval Enterprise Venture Fund I (EVF) 3,4 milióna eur do spoločnosti 
Tahe Outdoors, poprednej európskej spoločnosti špecializujúcej sa na predaj vybavenia pre vodné 
športy. Fond EVF kúpil 32,4% podiel v spoločnosti za účelom financovania jej expanzie.

V máji EI uskutočnila fúziu CDiTO, kde mal kontrolný podiel Polish Enterprise Fund VII, so 
spoločnosťou Nu-Med, v ktorej mal PEF VII minoritný podiel. Pred uskutočnením fúzie obe 
spoločnosti rozvíjali v Poľsku nezávisle od seba siete rádioterapeutických kliník. Zlúčený subjekt teraz 
pôsobí pod názvom Nu-Med Group a prevádzkuje tri rádioterapeutické centrá – v Elblągu, 
Katowiciach a Tomaszówe. PEF VII vlastní 68% podiel v spoločnosti. 

Celková hodnota investícií uskutočnených našimi fondami v minulom roku bola 41 miliónov eur.

Investície

V auguste Polish Enterprise Fund V predal svoj zostávajúci podiel v AVG Technologies, lídrovi na 
globálnom trhu bezpečnostného softvéru a online služieb, prostredníctvom série transakcií na 
NYSE. Počas svojej investície sa trhová hodnota spoločnosti AVG zvýšila takmer dvanásť násobne 
na 919 miliónov dolárov, čo z nej robí najúspešnejšiu investíciu PEF V. Nárast hodnoty spoločnosti 
AVG Technologies za obdobie investície bol vôbec najvyšším v histórii Enterprise Investors. 
Celkový hrubý výnos z investície do AVG Technologies dosiahol 310 miliónov eur. 

Celkový hrubý výnos EI (vrátane dividend) z ukončených investícií za minulý rok dosiahol 
97 miliónov eur. 

Enterprise Venture Fund I, L.P.

Kontrolné a analytické služby

December 2014

€ 8 miliónov

Enterprise Venture Fund I, L.P.

Vodné športy

€ 3,4 miliona

Enterprise Venture Fund I, L.P.

Obnovitelná energie

€ 30 miliónov 

Pokračujúce financovanie

V novembri sa Polish Enterprise Fund VI zaviazal zainvestovať ďalších 30 miliónov eur do spoločnosti 
Wento, ktorá sa zaoberá výstavbou veterných elektrární v Poľsku. Touto transakciou navýšil PEF VI 
celkovú investíciu v spoločnosti na 70 miliónov eur. Nový kapitál bude použitý na navýšenie celkovej 
kapacity projektov v portfóliu firmy Wento. 

V decembri EVF oznámil, že poskytne rozvojový kapitál vo výške 8 miliónov eur do spoločnosti 
J.S. Hamilton Poland, vedúceho poskytovateľa nezávislých kontrolných a analytických služieb. 
Vďaka investícii získal EVF 19% podiel v spoločnosti. Enterprise Investors podporí pozíciu spoločnosti 
na konsolidujúcom sa trhu testovacích, inšpekčných a certifikačných služieb (TIC) v celej strednej 
a východnej Európe.

Polish Enterprise Fund VI, L.P.

November sa niesol vo svetle primárnej emisie akcií spoločnosti Skarbiec Holding, jedného 
z vedúcich nezávislých správcov podielových fondov v Poľsku. Jednalo sa o tridsiate IPO 
spoločnosti z portfólia EI a dvadsiate deviate IPO z portfólia na Varšavskej burze (WSE). Pri tejto 
transakcii PEF V predal 20% podiel a zostal tak 75% akcionárom spoločnosti Skarbiec 
s generovaným hrubým výnosom 10,2 milióna eur. 

Marec 2014 November 2014



Ľudia

V septembri spoločnosť Enterprise Investors privítala Dariusza Pietrzaka na pozícii nového 
vice-prezidenta pre vzťahy s investormi a tvorbu hodnoty. Skôr než Dariusz nastúpil do EI, 
pôsobil ako riaditeľ pre stratégiu v Poľskej leteckej spoločnosti LOT a predtým ako strategický 
manažér skupiny pri Qantas Airways. K jeho skúsenostiam rovnako patrí vedúca úloha v Boston 
Consulting Group a Heineken Group. 

V závere roka bol Michał Kędzia povýšený na partnera Enterprise Investors. Michał pôsobil v EI 
už od roku 2007 ako analytik a v roku 2012 sa stal viceprezidentom. Predtým pracoval v Ernst & 
Young vo Varšave na pozícii Associate v oddelení fúzií a akvizícií. Medzi investície EI, na ktorých 
sa Michał podieľal patria poľská sieť supermarketov Dino (sieť supermarketov v Poľsku), X-Trade 
Brokers (maklérsky dom pre výmenné kurzy) a Nu-Med Group (onkologické kliniky). 

Ocenenia

S hrdosťou oznamujeme, že v novembri Jacek Siwicki, prezident Enterprise Investors, získal 
vyznamenanie od prezidenta Poľskej republiky tzv. Komandérsky kríž Rádu znovuzrodenia Poľska za 
svoj významný prínos pri transformácii poľskej politiky a ekonomiky. Toto ocenenie sa zaraďuje medzi 
druhé najvyššie civilné vyznamenanie v Poľsku. 

Ďalšie aktivity a podujatia 

V roku 2014 EI naďalej spolupracovala s Harvard Business Review Poland v organizovaní 
konferencií pre manažérov zameraných na medzinárodnú expanziu poľských spoločností 
prostredníctvom fúzií a akvizícií. Stretnutia sa uskutočnili v siedmich významných poľských mestách 
a tešili sa z návštevnosti 450 podnikateľov a manažérov. Konferencie sa tešili veľkej pozornosti 
tlačeného vydania časopisu Harvard Business Review ako aj jeho internetovej platforme.

Investments

In February Enterprise Venture Fund I (EVF) paid EUR 2.2 million for a 49% stake in EP Serwis, 
a Polish company offering comprehensive services on the wooden pallets market. The capital helped EP
Serwis develop its pallet pooling services and strengthen its market position. 

In May and June EVF invested in Elemental Holding, the largest and fastest-growing collector 
and processor of metals from secondary sources in Poland. The total value of the transaction was 
EUR 7.9 million. In December the company moved from NewConnect (Warsaw Stock Exchange’s 
alternative trading platform) to the main floor of the WSE. 

In the fall PEF VII made an additional commitment to one of our portfolio companies that is developing 
a chain of radiotherapy clinics in Poland. The funds will be used to open a third clinic located in central 
Poland.

The last investment of the year was in Danwood, one of the largest and most dynamically developing 
European companies specialized in the production of prefabricated timber houses. The deal was 
announced in November. PEF VII purchased a 100% stake from Budimex Group in a EUR 57 million 
transaction financed with equity and debt. We plan to support the company’s further growth based on its 
strong position in Germany, Europe’s most demanding market in this niche.

The total equity value of the transactions completed by our funds last year amounted to EUR 47 million. 

Exits and Full Realization of Polish Enterprise Fund IV

In November 2012 Polish Enterprise Fund V (PEF V) signed a binding agreement with BSH Bosch
und Siemens Hausgeräte (BSH) based on which we were to sell our entire 49% stake in Zelmer.
BSH subsequently launched a successful public tender offer for 100% of Zelmer shares, becoming the
company’s strategic investor as of March 2013. Total gross proceeds from our investment in Zelmer
amounted to EUR 92 million (including proceeds from the EUR 71 million tender offer).

April was marked by the sale of our remaining stake in Kruk through a secondary transaction on the
Warsaw Stock Exchange. Gross proceeds from our investment in Kruk totaled EUR 138 million
(including EUR 59 million realized in 2013).

In July, Polish Enterprise Fund IV (PEF IV) sold its remaining stake in Magellan through a secondary
transaction on the Warsaw Stock Exchange. The sale of Magellan concluded the full realization of this
fund. PEF IV, the last fund raised by Enterprise Investors before Poland’s accession to the European
Union, was closed in 2001 with total committed capital of USD 217 million. The fund’s objective was
to give investors access to the opportunities generated by the fast-growing Polish and Central European
markets. PEF IV invested in diverse sectors of the economy, including TMT, financial services, retail

V roku 2014 získal Jacek Siwicki tiež vysoko uznávané ocenenie Lesława A. Paga, ktoré je každoročne 
udeľované podnikateľom, manažérom alebo politikom ako uznanie za výnimočnú prácu v rámci 
najvyšších etických a profesionálnych štandardov.

Počas roka sa EI podieľala na organizovaní série desiatich konferencií pre malé a stredné podniky 
pod záštitou Konfederácie Lewiatan (poľská asociácia súkromných zamestnávateľov). Tento projekt 
prilákal viac ako 800 návštevníkov. V tejto iniciatíve plánujeme pokračovať aj v roku 2015.

EI v roku 2014 taktiež pokračovala v spoluorganizovaní rebríčkov najdynamickejšie rastúcich firiem 
na Slovensku (Diamanty slovenského biznisu), v Čechách (Štiky českého byznysu), Maďarsku 
(Pegazus Díj) a Rumunsku (Campioni în Business). Na týchto každoročných podujatiach sa 
vyhodnocujú a oceňujú najrýchlejšie rastúce spoločnosti v rámci daných trhov.  



Zhrnutie investícií

Od svojho založenia v roku 1990 Enterprise Investors vytvorila osem fondov s celkovým kapitálom 
viac než 2 miliardy eur. Do konca roku 2014 tieto fondy investovali 1,6 miliardy eur do 
133 spoločností z rôznych odvetví. Toto číslo zahŕňa 1,1 miliardy eur investovaných do 
114 spoločností v Poľsku a 513 miliónov eur do 19 spoločností v regióne CEE. Fondy spravované 
Enterprise Investors ukončili investície do 106 spoločností s celkovým hrubým výnosom takmer 
2,2 miliardy eur, z čoho 701 miliónov eur sa vytvorilo vďaka investíciám mimo územia Poľska. Naše 
fondy momentálne držia podiely v 27 spoločnostiach.

Radi by sme sa poďakovali za vašu podporu a prajeme Vám veľa úspechov v roku 2015.

Enterprise Investors 
Štefánikova 6/A,
811 05 Bratislava
tel.: (421) 2 544 143 56
fax: (421) 2 544 311 80
www.ei.com.pl 
info@ei.com.pl 

Obsah tejto komunikácie nie je ponukou k predaju ani žiadosťou o nákup akýchkoľvek cenných papierov 
akýmkoľvek fondom sponzorovaným spoločnosťou Enterprise Investors alebo jej pobočkami. Informácie uvedené 
v tomto dokumente boli poskytnuté len pre informačné účely a nemajú slúžiť ako investičné poradenstvo. 
Výkonnosť dosiahnutá z minulosti nie je indikátorom dosiahnutej výkonnosti v budúcnosti. Akékoľvek referencie 
ohľadne  „hrubých výnosov” alebo „výnosov” získaných v spojitosti s ukončením investícií nie sú indikátorom 
výnosnosti pre investorov v investičných fondoch  Enterprise Investors a nie sú očistené o poplatky, náklady 
a odmeny, ktoré majú byť vyplatené EI a jej pobočkám. Pre informácie o výkonnosti investičných fondov 
Enterprise Investors kontaktujte prosím Enterprise Investors., Kompletný zoznam všetkých investícií fondov EI je 
dostupný na: http://www.ei.com.pl/sk/private-equity/invest-cie a na http://www.ei.com.pl/sk/rozvojov-kapit-l/
invest-cie.




