2016
Crearea de valoare adăugată
a adus exituri-record
2016 a fost un an excepţional pentru Enterprise Investors în ceea ce privește crearea de
valoare adăugată și exiturile de succes. Polish Enterprise Fund VII (PEF VII), alături de
co-investitorii săi minoritari, a vândut 100% din producătorul de produse de nutriţie
sportivă Scitec Nutrition către un investitor strategic din Africa de Sud, la o valoare a
tranzacţiei de 170 milioane EUR. Acest exit, primul din portofoliul PEF VII, a fost posibil
datorită creșterii valorii companiei în timpul deţinerii de trei ani de către Enterprise
Investors. Către sfârșitul anului, Polish Enterprise Fund VI (PEF VI) a semnat un acord de
vânzare a 100% din acţiunile reţelei de supermarketuri Profi Rom Food. La o valoare a
acţiunilor vândute de 533 milioane EUR, nu este doar cel mai mare exit din istoria EI dar
și cea mai mare tranzacţie realizată de un fond de private equity în Romania şi, totodată,
cea mai mare tranzacţie din domeniul retailului din istoria ţării.
În 2016 Enterprise Investors a finalizat două exituri parţiale și patru exituri totale iar
la sfârșitul anului mai erau pregătite încă două vânzări. Mai mult, două companii din
portofoliul nostru au fost listate la Bursa de Valori din Varșovia, ceea ce demonstrează
contribuţia continuă și activă a firmei la dezvoltarea pieţelor de capital din regiune.
Enterprise Investors a avut performanţe notabile și în ceea ce privește investiţiile noi.
În anul 2016 PEF VII a finalizat două noi tranzacţii, care includ și prima intrare a firmei
în piaţa din Balcani – prin firma slovenă Intersport ISI. De asemenea, fondurile EI au
furnizat finanţare adiţională pentru trei companii din portofoliu.
Vă invităm să citiţi sumarul activităţii Enterprise Investors în 2016.

Varşovia, Ianuarie 2017
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Rezumatul investiţiilor
De la fondarea sa în 1990, Enterprise Investors a strâns opt fonduri cu capital ce depășește 2 miliarde
EUR. Până la sfârșitul anului 2016, fondurile din administrarea EI au investit 1,7 miliarde EUR în 137
de companii din diverse sectoare de activitate. Această cifră include 1,2 miliarde EUR investite în
116 companii din Polonia și 560 milioane EUR investite în 21 companii din Europa Centrală și de Est.
Fondurile administrate de Enterprise Investors au vândut 117 companii, atingând venituri totale brute în
valoare de 2,5 miliarde EUR, din care 899 milioane EUR au fost generate de investiţiile din afara Poloniei.
Fondurile EI deţin în acest moment acţiuni în 20 de companii.
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Acest text nu constituie o ofertă de vânzare de titluri de valoare în nici unul din fondurile sponsorizate sau consiliate de Enterprise Investors sau de afiliaţii săi.
Acest document este trimis doar în scopul informării şi nu poate fi considerat consultanţă de investiţii. Performanţa trecută nu este un indicator al performanţei
viitoare. Orice referire la “venituri brute” sau la “venituri” în legătură cu un exit nu sunt indicatori ai încasărilor de către investitorii în vehiculele de investitii ale
Enterprise Investors, ci sunt sume brute ce includ taxe, cheltuieli şi procentaj din profit ce va fi plătit către EI şi afiliaţii săi. Vă rugăm să contactaţi Enterprise
Investors pentru informaţii privitoare la performanţele vehiculelor de investiţii ale EI. O listă completă a tuturor investiţiilor fondurilor EI este disponibilă la:
https://www.ei.com.pl/ro/portofoliu/.

