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Zodpovědné investice a solidní návratnost

Společensky odpovědné investiční praktiky byly vždy součástí našeho DNA. Na základě odkazu 

rozvojové organizace financované vládou USA zaměřené na podporu růstu polské ekonomiky se 

soustavně snažíme přinášet pozitivní vliv na trhy a společnosti, se kterými spolupracujeme. Jsme hrdí na 

úspěchy našich investičních aktivit napříč regionem střední a východní Evropy v posledních 29 letech. 

Přesto jsme i nadále odhodláni neustále zvyšovat naše standardy zodpovědného investování. V tomto 

duchu jsme v roce 2019 přijali soubor revidovaných pokynů pro povinnou péči a monitorování ESG 

(ESG Due Diligence and Monitoring Guidelines), které doporučují ještě přísnější implementaci principů 

odpovědného investování ve všech fázích našeho investičního procesu. Ve společnostech, do kterých 

investujeme, jsme jmenovali ESG koordinátory, kteří nám pomohou implementovat tyto standardy 

napříč portfoliem. Naše dosavadní výsledky potvrzují, že odpovědné obchodní praktiky jdou ruku v ruce 

se silnou investiční aktivitou a solidními výnosy, a rok 2019 se v tomto ohledu nelišil. Na nové a 

navazující investice jsme použili více než 28 milionů eur kapitálu z našich fondů. Realizovali jsme také 

výnosy z úplných a částečných exitů v hodnotě přesahující 171 milionů eur. Paralelně jsme spolupracovali 

s vedením našich portfoliových společností na tvorbě hodnoty, abychom podpořili úspěšné realizace 

investic v roce 2020 a dále.

Dovolujeme si Vám představit přehled našich úspěchů a aktivit v roce 2019.

Investice

V září fond Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII) podepsal smlouvu o financování rozvoje a růstu 

společnosti Vehis, inovativní platformy financování a prodeje pro automobilový trh. Naše společnost se 

spojila s velmi zkušenými odborníky v oboru, kteří mají vynikající znalosti trhu a působivé výsledky při 

založení a provozování byznysů financování osobních automobilů. Celkový závazek fondu PEF VIII činí 

24,2 milionu eur.

Fond Polish Enterprise Fund VII (PEF VII) pak v roce 2019 uskutečnil další investici do sítě 

radioterapeutických klinik Nu-Med Grupa, čímž zvýšil svou celkovou investici do společnosti na 47 

milionů eur. S cílem zachovat pracovní místa a udržet finanční likviditu společnosti CBA Slovensko fond 

poskytl společnosti dodatečné prostředky ve výši 6 milionů eur nad rámec 16 milionů eur investovaných 

v roce 2018. Vlivem několika interních a externích faktorů však bohužel došlo k zániku společnosti CBA. 

Společnost vyhlásila konkurz v srpnu.

Celková hodnota investic a závazků realizovaných našimi fondy v loňském roce činí 28,1 milionu eur.

Ukončené investice (exity)

Na konci roku 2018 podepsali Enterprise Venture Fund (EVF) a PEF VII dohodu o prodeji intive, 

globální společnosti pro vývoj digitálních produktů. Buyout investor působící ve střední a 

východní Evropě zaplatil za 100% podíl 100 milionů eur. Transakce byla uzavřena v únoru.



V červnu fond PEF VII ohlásil podpis dohody o prodeji společnosti 3S, poskytovatele služeb optických a 

datových center pro B2B klienty. Hodnota transakce uzavřené v srpnu činila 96 milionů eur. Společnost 

3S byla získána společností  P4, jedním z předních telekomunikačních operátorů v Polsku.

Minulý rok jsme také prodali část našeho podílu ve společnosti Novaturas, největší cestovní kanceláře v 

pobaltských státech. V listopadu Polish Enterprise Fund VI prodal 13 % společnosti prostřednictvím 

sekundární transakce na burze Nasdaq ve Vilniusu. EI ve společnosti Novaturas stále drží 34,4% podíl. 

Transakce vygenerovala hrubý výnos ve výši 4 milionů eur.

Celkový hrubý výnos, včetně dividend, z exitů podepsaných nebo dokončených v minulém roce 

fondy spravovanými EI činí 171,5 milionu eur. 

Další aktivity

Stejně jako v předchozích letech jsme se i v roce 2019 zapojili do řady projektů určených pro 

podnikatele a manažery, mezi něž patří žebříčky nejdynamičtěji se rozvíjejících společností v Česku 

(Diamanty českého byznysu), Maďarsku (Pegazus Díj), Rumunsku (Campioni în Business) a na 

Slovensku (Diamanty Slovenského Biznisu). Jedná se o každoroční události, během kterých jsou 

oceňováni ti nejvýznamnější lídři v růstu na svých příslušných trzích.

Shrnutí investic

Od svého vzniku v roce 1990 vytvořila společnost Enterprise Investors devět fondů s celkovou hodnotou 

přesahující 2,5 miliardy eur. Tyto fondy do konce roku 2019 investovaly téměř 2 miliardy eur do 144 

společností v řadě různých odvětví, z čehož 1,3 miliardy bylo investováno do 120 společností v Polsku a 

0,7 miliardy eur do 24 společností ve střední a východní Evropě. Fondy spravované společností 

Enterprise Investors ukončily 131 investic s celkovým hrubým výnosem 3,9 miliardy eur, z čehož 1,6 

miliardy eur vynesly investice mimo Polsko. Fondy EI drží v současné době podíly ve 13 společnostech.

Rádi bychom vám poděkovali za vaši podporu a přejeme vám mnoho úspěchů v roce 2020.

Obsah této komunikace není nabídkou k prodeji ani žádostí o nákup jakýchkoli cenných papírů a podílů v jakémkoliv 

fondu sponzorovaném společností Enterprise Investors nebo jejími pobočkami, či v jakémkoliv fondu, kterému 

společnost Enterprise Investors poskytuje poradenství. Informace uvedené v tomto dokumentu byly poskytnuty pouze 

pro informační účely a neslouží jako investiční poradenství. Výsledky dosažené v minulosti nejsou indikátorem 

budoucích výsledků. Všechny odkazy na "celkové objemy" nebo "výnosy" dosažené v spojitosti s ukončenými investicemi 

nepředstavují indikace výnosů pro investory fondů Enterprise Investors a nebyly zbaveny poplatků, nákladů či podílů 

na zisku vyplaceném EI a jim spřízněným subjektům. Pro informace o výkonnosti investičních fondů EI prosím 

kontaktujte Enterprise Investors. Kompletní seznam všech investic fondů společnosti Enterprise Investors je dostupný 

zde: https://www.ei.com.pl/portfolio-cz/ .
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