
Po więcej informacji: 
Ryszard Kruk, Enterprise Investors  Łukasz Urban 
Warsaw Financial Center   Pedersen & Partners 
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa  ul. Śniadeckich 17, 00-654 Warszawa 
Tel. 022 458 8502     Tel. 022 460 2110 
Email: ryszard.kruk@ei.com.pl   Email: lukasz.urban@pedersenandpartners.com   

 

 

 
“MBI & MBO Club”  

Spotkanie Klubu  Czwartek, 16 luty 2012 
Miejsce:  Hotel Ambasador Centrum, Łódź, Al. Piłsudskiego 29 
Rejestracja: Potwierdzenie obecności do Łukasza Urbana 
 E-mail:  lukasz.urban@pedersenandpartners.com 
Agenda 
17.45 – 18.00  Przybycie 
18.00 – 18.10 Rozpoczęcie spotkania  

Wiadomości od Pedersen & Partners i klubu MBI & MBO, 
Łukasz Urban, Principal, Pedersen & Partners 

18.10 – 18.25 Wiadomości od Enterprise Investors,   
Michał Kędzia, Wiceprezes, Enterprise Investors 
Jędrzej Litwiniuk, Dyrektor Inwestycyjny Enterprise Investors 

18.25 – 18.45 Budowanie wartości firmy we współpracy z Enterprise Investors  
 Jakub Baran, Współzałożyciel i Wiceprezes Zarządu Polskiego Banku 

Komórek Macierzystych SA 
18.45 – 19.15 Dyskusja 
19:15 – 20:00  Kontynuacja rozmów przy poczęstunku 
 
Klub MBI/MBO jest nieformalną strukturą skupiającą wybitnych menedżerów z Europy Środkowej, którzy 
planują lub interesują się problematyką nabywania firm w ramach dużych (circa 20 milionów Euro)  
transakcji typu management buyin (MBI) lub management buyout (MBO). Jak wiadomo management 
buyin (MBI) jest transakcją wykupu firmy przez menedżerów z zewnątrz, zaś management buyout (MBO) 
to wykup firmy przez jej zarząd. Kluby działają już w: Bratysławie, Budapeszcie, Bukareszcie, 
Katowicach, Kijowie, Krakowie, Poznaniu, Pradze, Rydze, Sofii, Tallinie, Warszawie, Wilnie oraz 
Wrocławiu. Spotkania Klubu MBI/MBO w danym mieście odbywają się zazwyczaj dwa razy w roku. Dają 
one możliwość nawiązania kontaktów oraz uczestnictwa w ukierunkowanych tematycznie prezentacjach, 
pomocnych członkom Klubu w realizacji planów przeprowadzenia transakcji wykupów. Niezależnie od 
tego, czy członek Klubu zrealizuje transakcję wykupu czy nie, członkostwo w Klubie gwarantuje, że staje 
się częścią środowiska cenionych i wpływowych menedżerów. Członkowie Klubu MBI/MBO uzyskują 
dostęp do rozległej grupy doradców. Członkowie Klubu nie ponoszą z tytułu udziału w jego spotkaniach 
żadnych kosztów. 
Działający od 10 lat Polski Bank Komórek Macierzystych SA jest największym w Polsce i czwartym 
pod względem wielkości w Europie bankiem pobierającym i przechowującym komórki macierzyste z krwi 
pępowinowej. PBKM działa w Polsce i - przez swoje spółki zależne oraz stowarzyszone - na Węgrzech, w 
Rumunii, na Łotwie, we Włoszech  i w Hiszpanii. Ponadto przez sieć partnerów spółka jest obecna w 
Serbii, Chorwacji, Estonii, Mołdawii oraz Bośni i Hercegowinie. Krew pępowinowa ma obecnie kliniczne 
zastosowanie w leczeniu ponad 70 chorób. PBKM, jako jedna z trzech europejskich firm, posiada 
międzynarodową akredytację AABB, co jest potwierdzeniem najwyższej jakości i wiarygodności. 
Enterprise Venture Fund z grupy Enterprise Investors zainwestował w PBKM 4,4 mln euro.  Więcej info: 
www.pbkm.pl 
Enterprise Investors jest jedną z największych w Polsce i Europie Środkowej grupą funduszy private 
equity i venture capital. EI działa od 1990 roku i zarządza siedmioma funduszami o łącznym kapitale 
przekraczającym 1,7 mld Euro. Fundusze zarządzane przez Enterprise Investors zainwestowały dotąd 
ponad 1,4 mld USD w 123 firmy z różnych branż. Enterprise Investors jest pionierem wykupów 
menedżerskich w Polsce i regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Fundusze uczestniczyły już w 27 
debiutach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej info: www.ei.com.pl  
Pedersen & Partners jest firmą doradztwa personalnego rekrutującą pracowników na kierownicze 
stanowiska. Firma prowadzi usługi w zakresie wyszukiwania kandydatów w swoich kilkunastu biurach 
europejskich. Celem Pedersen & Partners jest umożliwienie wybitnym menedżerom odniesienia sukcesu 
jako współwłaściciele firm. Wiecej info:  www.pedersenandpartners.com  
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