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OPIS FIRMY
RE-Invest został założony w 2007 roku. Jesteśmy funduszem typu private equity –
działamy na niepublicznym rynku kapitałowym. Inwestujemy w potencjał firm
przeżywających trudności, zagrożonych upadłością, wymagających restrukturyzacji
kapitałowych lub organizacyjnych.
Specjalizujemy się w optymalizacji działań przedsiębiorstw, unowocześnianiu
i zmianie ich modeli biznesowych, bilansowaniu finansów oraz implementacji
skutecznych strategii. Ponadto bierzemy udział zarówno w konsolidacjach,
jak i parcelacjach oraz postępowaniach układowych, czy likwidacyjnych.
Angażujemy własny kapitał w powiązaniu z wprowadzaniem kompleksowego planu
naprawczego, dostosowanego do konkretnego przedsiębiorstwa. Jesteśmy aktywnym
inwestorem, wspieramy firmę poprzez doświadczenie naszych specjalistów
działających w jej organach. Zapewniamy w ten sposób efektywny zarząd oraz
nadzór nad zasobami przedsiębiorstwa.
Wierzymy, że potencjał organizacji może w pełni rekompensować ryzyko związane
z inwestycją oraz tworzyć unikalną wartość. Dlatego poszukujemy wyzwań, niekiedy
w, na pierwszy rzut oka, niemodnych branżach. Działamy głównie w obszarach
przedsiębiorstw produkcyjnych, transportowych i usługowych, w branżach
obejmujących w szczególności przemysł farmaceutyczny, spożywczy, energetyczny,
telekomunikacyjny oraz nieruchomości. Staramy się widzieć rynek w szerokiej
perspektywie. To, w połączeniu z zaangażowaniem, cierpliwością oraz kompetencją
we
wprowadzaniu
zmian,
sprawia,
że
przekształcenie
nierentownego
przedsiębiorstwa w nowocześnie zarządzaną organizację, jest nie tylko możliwe,
ale staje się faktem.
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MISJA
Działamy, aby pomagać firmom przechodzącym trudności, wspieramy ich potencjał
inwestycyjny, tak by stawały się efektywnymi organizacjami.

WIZJA
Poprzez skuteczne zarządzanie oraz kreowanie zadowolenia pracowników, budujemy
wartość firm i optymalizujemy ich działania.

WARTOŚCI
Wizja przyszłości
Wyprzedzamy wydarzenia, dążymy do tego, by przyszłość nie była niewiadomą.
Rozwój potencjału
Widzimy potencjał w firmach i pomagamy im go rozwijać w najbardziej efektywny
sposób.
Odpowiedzialność
Angażując się w transformację organizacji, działamy z konsekwencją, w oparciu
o najwyższe standardy, bierzemy pełną odpowiedzialność za decyzje, które
podejmujemy.
Zmiana na lepsze
Działamy tak, by każda zmiana przynosiła korzyści i pozytywnie wpływała na kulturę
organizacji.

RE-Invest • INFORMACJE

2

NASZE ZALETY
Doświadczenie
Bierzemy udział w restrukturyzacjach i transformacjach kluczowych z perspektywy
danego regionu, czy branży przedsiębiorstw. Dzięki tym doświadczeniom odnosimy
znaczące sukcesy w naprawie i optymalizacji działań firm oraz budowaniu ich
efektywności organizacyjnej.
Specjalizacja
Jesteśmy jedną z niewielu firm koncentrujących się na inwestowaniu
w przedsiębiorstwa przechodzące trudności. Dzięki tej specjalizacji wiemy, co robić
by transformacje i zmiany były procesami w pełni kontrolowanymi, przebiegały bez
problemów, w atmosferze spokoju oraz współpracy.
Zaufani partnerzy
Naszymi partnerami są osoby oraz instytucje, których wsparcie merytoryczne oraz
inwestycyjne stanowi unikalną wartość dodaną naszego potencjału. To zapewnia
bezpieczeństwo, stabilność i ciągłość projektów restrukturyzacyjnych, w których
bierzemy udział, a także przynosi dodatkowe korzyści wszystkim stronom.
Bliska współpraca
Uważamy, że jedynie wzajemne zrozumienie i bliska współpraca wszystkich stron
w kształtowaniu charakteru przechodzącej transformację firmy, może budować jej
długoterminowy sukces. Bez tego powstają niejasności oraz konflikty, które
utrudniają wprowadzanie zmian, dlatego działamy tak, aby wszystkim przyświecał
jeden, wspólny cel, jakim jest poprawa kondycji danego przedsiębiorstwa.
Zaangażowanie
Jesteśmy aktywnym inwestorem, angażujemy się w pełni w każdy projekt
i poświęcamy wszystkim firmom należytą uwagę. Traktujemy naszą rolę bardzo
poważnie i dążymy do tego by dokładnie poznać, przeanalizować i ocenić sytuację
danej organizacji zanim zaczniemy działać.
Ludzie
Zespół RE-Invest to najwyższej klasy specjaliści, doświadczeni menedżerowie
o gruntownym wykształceniu i przygotowaniu merytorycznym. To właśnie suma
pojedynczych sukcesów oraz kompetencji stanowi o profesjonalizmie i skuteczności
w działaniu firmy, a także jest gwarancją podejmowania optymalnych decyzji.
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STRATEGIA INWESTYCYJNA
Głównym obszarem zainteresowań RE-Invest są projekty z zakresu specjalnych
sytuacji, czyli takich, które wymagają dużej rozwagi w działaniu, przenikliwości
biznesowej oraz wyczucia. Należą do nich, między innymi:
Restrukturyzacje operacyjne
Najczęstszą przyczyną osiągania przez daną firmę wyników, znacznie poniżej
istniejącego w niej potencjału, są nieefektywne lub przestarzałe struktury.
Inwestujemy w takie przedsiębiorstwa. Po przeprowadzeniu głębokich zmian
organizacyjnych i operacyjnych, wykazują coraz lepsze wyniki i mogą na nowo
konkurować w swoim segmencie. Tego typu restrukturyzacje są bardzo ważnym
elementem zarówno w przypadku inwestowania w firmy o ujemnym bilansie,
zagrożone zamknięciem, czy likwidacją, jak również w takie, których wyniki są
dodatnie. Wprowadzając w życie plany restrukturyzacji, preferujemy działania
związane z bilansowaniem kosztów oraz realizacją nowych inwestycji.
Wydzielanie działalności
Nasze doświadczenie pokazuje, że wydzielenie części wcześniej zaniedbywanej
działalności ze struktur większego przedsiębiorstwa i późniejsze jej usamodzielnienie,
przynosi znaczne korzyści wszystkim stronom. Zwiększamy efektywność takiego
nowopowstałego podmiotu poprzez implementację dostosowanej do danej sytuacji
strategii, optymalizację kosztów, inwestycje kapitałowe oraz w niektórych
wypadkach, konieczne zmiany personalne.
Restrukturyzacje finansowe i kapitałowe
Częstym przypadkiem są firmy, których efektywność operacyjna stoi na wysokim
poziomie, ale problemem jest niska płynność finansowa. W większości przypadków
wynika to z obciążenia zobowiązaniami kredytowymi, obligacjami, czy kosztowną
modernizacją. Stwarzamy szansę takim organizacjom, implementując kompleksowy
plan eliminacji, redukcji lub restrukturyzacji zadłużenia.
Działalność w trakcie upadłości
Specjalizujemy się w takich sytuacjach: restrukturyzacjach podmiotów postawionych
w stan upadłości. Finansujemy plany zaspokojenia wierzycieli i reorganizacji majątku
firmy. Celem tych działań jest efektywna alokacja aktywów oraz ich wykorzystanie do
prowadzenia działalności.
Przetargi i prywatyzacje
Interesują nas również firmy, które zostały przeznaczone na sprzedaż w formie
przetargu. Uważamy, że nawet, jeśli procedura przetargowa przedłuża się i nie
doprowadziła dotychczas do wyłonienia nabywcy, nie wyklucza to ukrytego
potencjału organizacji oraz, co najważniejsze, możliwości jej uratowania.
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KRYTERIA INWESTYCYJNE
Działalność
Zajmujemy się inwestycjami w podmioty już istniejące. Niezależnie czy brane jest
pod uwagę całe przedsiębiorstwo, jego oddział, departament, czy zdolna do
samodzielnej działalności fabryka.
Branże
Gospodarka to dla nas całość, nie ograniczamy się do konkretnego sektora.
Najbardziej
interesują
nas
przedsiębiorstwa
produkcyjne,
transportowe
i usługowe związane z przemysłem farmaceutycznym, spożywczym, energetycznym,
telekomunikacyjnym oraz nieruchomości.
Zyskowność
Najważniejszy jest dla nas potencjał przedsiębiorstwa, dlatego inwestujemy również
w firmy, których historia wykazuje straty operacyjne.
Wielkość inwestycji
Nasz potencjał pozwala na realizację projektów o wielkości inwestycji od 1 do 50
milionów USD. Dzięki wsparciu ze strony partnerów, także większe przedsięwzięcia
znajdują się w obszarze naszych zainteresowań.
Kontrola
By skutecznie i aktywnie restrukturyzować kontrolowane firmy, inwestujemy
w pakiety kontrolne, dające prawo do obsadzenia większości w radach nadzorczych
i zarządach.
Upadłości
Inwestujemy w podmioty zagrożone upadłością, przechodzące transformację, a także
w te, w których procedura upadłościowa już się rozpoczęła.
Kadra zarządzająca
W obszarze naszych zainteresowań znajdują się zarówno projekty prowadzone we
współpracy z dotychczasową kadrą zarządzającą, jak i wymagające jej zmiany.
Terytorium
Działamy na terenie Europie Środkowej i Wschodniej.
Prowizje
Wiemy, jaką wartość ma wkład osobisty, dlatego doceniamy partnerów, którzy
sprawiają, że realizacja danego projektu inwestycyjnego jest możliwa.
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