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Kim jesteśmy

Enterprise Venture Fund I

 Jesteśmy pierwszym funduszem typu venture capital w grupie
Enterprise Investors, która zarządza funduszami w wysokości
1.7 miliarda euro

 Powstaliśmy w odpowiedzi na zainteresowanie finansowaniem typu
private equity/venture capital wśród małych i średnich firm
z różnych branż poszukujących kapitału na sfinansowanie rozwoju

 Dysponujemy 100 milionami euro, które powierzyli nam
renomowani inwestorzy finansowi z USA i Europy

 Jesteśmy największym funduszem tego typu w Polsce i w całym
regionie Europy Środkowo-Wschodniej
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Nasz zespół

 Rafał Bator – zarządzanie 
zespołem, odpowiedzialny 
za wszystkie aspekty 
inwestycyjne funduszu, ekspert 
w dziedzinie informatyki i 
nowoczesnych technologii 

 Monika Nachyła – nadzór 
inwestorski w ramach portfela 
inwestycyjnego, relacje 
inwestorskie

 Zespół inwestycyjny
– doświadczeni dyrektorzy i 
analitycy

 Partnerzy Zarządzający 
Enterprise Investors
– wsparcie dla zespołu 
inwestycyjnego. 
Doświadczenie branżowe: 
rynki finansowe, przemysł, 
ochrona zdrowia, informatyka, 
telekomunikacja, rynki 
konsumenckie

 Komitet Inwestycyjny
– Jacek Siwicki, Robert Faris, 
przedstawiciel inwestora 
wiodącego
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Jakie inwestycje chcemy realizować?

 Planowana wartość inwestycji 3-15 milionów PLN

 Finansujemy spółki zarówno w branżach nowoczesnych technologii
(informatyka i Internet), jak i tradycyjnych sektorach gospodarki

 Analizujemy spółki zlokalizowane w Polsce i w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej

 Interesują nas projekty oferujące możliwości uzyskania
co najmniej 3-krotnego zwrotu z zainwestowanego kapitału
w perspektywie 3-4 lat
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Czego szukamy?

 Dynamicznie rozwijających się małych i średnich spółek
o sprawdzonym modelu biznesowym, generujących przychody i zysk
operacyjny

 Firm szukających kapitału na rozwój

 Jasno sprecyzowanych planów strategicznych

 Ścisłej współpracy z innymi akcjonariuszami

 Najczęściej pakietu mniejszościowego wraz ze standardowym
zestawem uprawnień
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Co oferujemy?

 Kapitał na ekspansję (zaangażowany w regionie Europy Środkowo-
Wschodniej kapitał to 1.3 mld EUR)

 Wiedzę i wieloletnie doświadczenie największego w regionie zespołu
inwestycyjnego (ponad 30 osób)

 Umiejętność budowania i rozwijania firm lokalnych i regionalnych
(blisko 120 inwestycji zrealizowanych w regionie Europy Środkowej)

 Możliwości zatrudniania najlepszych ekspertów branżowych
w ramach rad nadzorczych i zespołów menedżerskich

 Dobre praktyki ładu korporacyjnego

 Znajomość rynku kapitałowego (25 ofert publicznych)
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Producent metalowych zamknięć 
do butelek 

Dostawca oprogramowania 
antywirusowego

Sieć sklepów z wykładzinami 
i podłogami

Producent materiałów 
budowlanych

Spółka zarządzająca 
wierzytelnościami masowymi

TFI  i agent transferowy

Producent sprzętu AGD

Aktualny portfel inwestycyjny

Firma Udziały EI Branża

56.2%

Producent dekoracyjnych 
elementów do mebli 

Kraj

100%

29.1%

100%

100%

100%

81%

100%

Firma finansowa specjalizująca 
się w obsłudze sektora 
medycznego

Biuro podróżyPL

PL

CZ

PL

PL

PL

RO

PL67.7%

70.7 %

22.5%

96.4%

75.0%

48.6%

LT

RO

PL

SK

PL

Dostawca oprogramowania 

Usługi transportowe

Firma Udziały EI BranżaKraj

Producent środków higieny 
osobistej

Producent i dystrybutor szyb 
samochodowych

12.7% Firma farmaceutyczna

Sieć sklepów z ceramiką     

i wyposażeniem łazienek60.0% PL

43% Producent napojów 
bezalkoholowych

PL

47.6% SK Handel detaliczny

100% RO Sieć supermarketów

47% PL Biuro podróży

PL

SRB

SLO

HR

http://www.orbistravel.pl/
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Inwestycje EVF

 Dystrybucja Polska – niezależny operator 
pocztowy specjalizujący się w dostarczaniu 
bezadresowych przesyłek na terenie całej Polski

 Bio-Profil – wyłączny przedstawiciel światowej 
klasy laboratoriów 
z dziedziny dermatologii i medycyny estetycznej

 R&C Union – firma zarządzająca siecią 
restauracji Sioux oraz klubów-restauracji 
muzycznych Lizard King i Fever

 Web Inn – spółka świadcząca usługi 
outsourcingu IT

 PBKM – bank pobierający i przechowujący 
komórki macierzyste z krwi pępowinowej

 Smartree – rumuńska spółka świadcząca usługi 
outsourcingu HR

http://www.pbkm.pl/
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Kontakt

Enterprise Investors

Enterprise Venture Fund I

Tel (22) 458 86 88

Fax (22) 458 85 58

e-mail: evf@ei.com.pl

www.ei.com.pl (sekcja venture capital)

Warszawskie Centrum Finansowe

ul. Emilii Plater 53, 29 piętro

00-113 Warszawa


