
Ochránení pred turbulenciami?
Niet pochýb o tom, že rok 2022 si budeme pamätať ako rok vypuknutia vojny. Ukrajina sa stala obeťou hroznej  

a neospravedlniteľnej agresie. Je ťažké vyjadriť, ako veľmi nás zarmucujú straty na životoch a utrpenie 

ukrajinských občanov. Všetky naše portfóliové spoločnosti a zamestnanci EI sa zapojili do mnohých iniciatív 

na pomoc Ukrajincom utekajúcim z krajiny, pomáhali im s potravinami, oblečením a ubytovaním, ako aj 

vytváraním pracovných príležitostí a organizovaním ďalších foriem podpory.

Napriek blízkosti vojny pokračuje život v Poľsku a ďalších štátoch strednej a východnej Európy bez zásadných 

zmien. Vývoj na Ukrajine neohrozil činnosť ani výkonnosť našej firmy, keďže žiadna z našich portfóliových 

spoločností nie je závislá od vývozu do Ruska, Bieloruska alebo Ukrajiny a ani od získavania zdrojov z týchto 

krajín. Niektoré z našich spoločností dokonca dosahujú rekordné výsledky, pretože využili príležitosti, ktoré sa 

vytvorili v dôsledku zvýšených verejných výdavkov a súkromného dopytu po príleve miliónov utečencov. Pri 

iných našich spoločnostiach ide viac-menej o bežnú činnosť, mnohé z nich zvýšili svoj podiel na trhu a vstúpili 

na nové trhy vďaka organickému rastu alebo akvizíciám.

V roku 2022 sme uskutočnili dve nové investície: jednu v odvetví elektromobility a druhú v oblasti outsourcingu 

procesov. Tiež sme alokovali dodatočný kapitál trom portfóliovým spoločnostiam. Z pohľadu exitov sme predali našu 

rumunskú spoločnosť, maloobchodného predajcu produktov pre deti, medzinárodnému hráčovi v danom odvetví.  

Pri pohľade dopredu na rok 2023 zostávame opatrne pozitívni. Budeme radi, ak si prečítate nasledujúci prehľad 

vývoja v našej firme za uplynulých 12 mesiacov.

Investície
Vo februári získal Polish Enterprise Fund VIII (PEF VIII) významný minoritný podiel v špičkovej technologickej 

spoločnosti Ekoenergetyka, poskytujúcej riešenia v oblasti infraštruktúry nabíjacích staníc pre elektromobily. 

PEF VIII investoval do projektu viac ako 45 miliónov eur. Spoločnosť Ekoenergetyka plánuje rýchlu expanziu,  

a to predovšetkým na zahraničných trhoch.

V decembri PEF VIII oznámil, že kúpi 40 % podiel v rýchlo rastúcej spoločnosti BISAR zameranej na 

outsourcing procesov, ktorá pôsobí v Poľsku a expanduje do ďalších krajín strednej Európy. Fond investuje do 

ďalšieho rastu spoločnosti až 27 miliónov eur. Transakcia je podmienená získaním súhlasu protimonopolného 

úradu a jej uzavretie sa očakáva v prvom štvrťroku 2023.

Okrem týchto nových akvizícií Polish Enterprise Fund VII (PEF VII) investoval ďalšie 3 milióny eur do spoločnosti 

PAN-PEK, chorvátskeho výrobcu a predajcu pečiva, a ďalších 1,9 milióna eur do financovania rastu spoločnosti  

JNT Group, popredného dodávateľa vína v Poľsku. PEF VIII takisto poskytol dodatočnú investíciu vo výške  

1,3 milióna eur multi-produktovému sprostredkovateľovi poistenia Unilink. Pomohli sme tiež našej spoločnosti Vehis  

získať 135 miliónov eur dlhového financovania na urýchlenie rastu online platformy na predaj a financovanie automobilov.

Mnohé z našich portfóliových spoločností boli akvizične naladené v tomto roku. Anwim, prevádzkovateľ čerpacích 

staníc MOYA, softvérová spoločnosť Software Mind, najrýchlejšie rastúci chorvátsky reťazec menších lokálnych 

supermarketov Studenac a spoločnosť Unilink zvýšili svoj trhový podiel alebo urýchlili medzinárodnú expanziu 

prostredníctvom dodatočných akvizícií na svojich domácich trhoch aj v zahraničí. Okrem toho, Snap Outdoor, 

vlastník e-shopu 8a ponúkajúci outdoorové vybavenie a oblečenie, a Focus Garden, e-shop so záhradným 

nábytkom a doplnkami, organicky vstúpili na nové trhy v regióne strednej a východnej Európy.

Varšava, január 2023 

Enterprise
Investors

2022

80 miliónov eur
V roku 2022 sme prostredníctvom našich fondov investovali celkovo



Ukončené investície (exity)
V júli fond PEF VII predal spoločnosť Noriel, rumunskú jednotku v oblasti predaja hračiek, hier  

a produktov pre deti. Spoločnosť bola kúpená skupinou Sunman Group, tureckým lídrom na trhu predaja, 

distribúcie a výroby hračiek, ktorý pôsobí pod značkami Sunman a Toyzz Shop. Hodnota transakcie 

nebola zverejnená.

Ďalšie iniciatívy a udalosti
Tento rok bol prvým rokom od začiatku pandémie, keď sme sa mohli opäť osobne stretnúť s členmi 

podnikateľských komunít v celom regióne strednej a východnej Európy. Vážime si, že väčšina z nich s nami 

zostala v kontakte aj v čase cestovných obmedzení, avšak o to viac nás teší, že sme sa mohli znova porozprávať 

osobne. Podobne ako v rokoch pred pandémiou, aj v roku 2022 sme sa zúčastnili na mnohých iniciatívach 

vytvorených pre podnikateľov a manažérov, ktorí stoja za najdynamickejšie rastúcimi spoločnosťami  

v Českej republike (Czech Leaders Awards a Czech Exporters Awards), Rumunsku (Campioni în Business)  

a na Slovensku (Diamanty slovenského biznisu).

Prehľad investícií
Od svojho založenia v roku 1990 vytvorila spoločnosť Enterprise Investors deväť fondov s celkovým 

kapitálom presahujúcim 2,5 miliardy eur. Do konca roka 2022 fondy spravované spoločnosťou 

Enterprise Investors investovali 2,2 miliardy eur do 152 spoločností v rôznych odvetviach a predali  

136 spoločností. Fondy spravované spoločnosťou EI v súčasnosti vlastnia podiely v 15 spoločnostiach.

Radi by sme Vám poďakovali za Vašu podporu  
a želáme Vám zdravý a úspešný rok 2023.
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14,1 milióna eur
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Enterprise Investors
Emilii Plater 53, 00-113 Warsaw, Poland

tel. +48 22 458 85 00 fax +48 22 458 85 55

590 Madison Avenue, 21st Floor 
New York, NY 10022, USA
fax: +1 212 521 4318 

www.ei.com.pl 

https://www.ei.com.pl/sk/

