NEWS RELEASE

„Enterprise Investors” ja „Pedersen & Partners” poolt korraldatavad MBI & MBO klubi
koosolekud aastal 2012.
„Enterprise Investors” , Kesk- ja Ida-Euroopa juhtiv private equity ja riskikapitali fond,
koostöös Pedersen & Partnersiga, juhtiva rahvusvahelise personaliotsingu ettevõttega, on
avalikustanud oma MBI & MBO klubitoimumiseajadaastal2012 . Kokku on kavas 22
kohtumist 12 riigis, sealhulgas Eestis, Poolas, Tšehhis, Ungaris, Rumeenias, Slovakkias,
Bulgaarias, Serbias, Sloveenias, Horvaatias, Lätis ja Leedus. Korraldajad loodavad kohtuda
enam kui 1000 ettevõtte juhiga. Täiendavat infot klubi tegevusest ja käesoleva aasta täieliku
ajakava leiab „Pedersen & Partners” kodulehelt www.pedersenandpartners.com ja
„Enterprise Investors” kodulehelt www.ei.com.pl.
MBI & MBO Club on esimene ja ainus omataoline Kesk-ja Ida-Euroopas toimiv klubi, mis
keskendub ambitsioonikatele juhtidele, kes on huvitatud äriettevõtte ostmisest kas
Management-Buy-in (MBI) või Buy-Out (MBO) kaudu ning vajaliku kapitali kaasamisest. MBI
& MBO Club on mitteametlik ühendus edukatele juhtidele, mis on tegutseb juba 2004
aastast.
Klubi koosolekud toimuvad paar korda aastas CEE regiooni eri riikides. Klubi liikmelisust ei
mõjuta MBI & MBO protsessis osalemine. Klubi liikmeks olemine võimaldab osaleda selles
unikaalses, kõrge profiiliga, mõjukate juhtide võrgustikus. Klubi koosolekud sisaldavad nii
vabas vormis suhtlust kui ka struktureeritud esitlusi, aitamaks klubi liikmetel genereerida
ideid oma MBI või MBO plaanide elluviimiseks. Klubi liikmelisus tagab juurdepääsu
ulatuslikule suhtevõrgustikule ning kogenud nõunikele.
Poul Pedersen ettevõttest Pedersen & Partners, kommenteerib: " Klubi on ” win-win”
ettevõtmine. Klubi üritustel osalemine ei maksa midagi ja võib-olla õnnestub täide viia elu
unistus ning teostada kavandatud tehing. Nendele, kes ei soovi omanikuks saada, annab
klubi liikmelisus võimaluse juurde pääseda ainulaadsele suhtevõrgustikule ning osaled
huvitavatel ja inspireerivatel aruteludel. "
"Lisaks Enterprise Investorsi pakkumistele edukatele ettevõtetele on oluliseks osaks klubi
koosolekutel ettekanded ettevõtete juhtidelt, kes jagavad kogemusi, kuidas nad kasvatasid
oma ettevõtte väärtust. Me täname kõiki eelmisel aastal osalenuid, kes aitasid kaasa klubi
arengule oma kogemuste ja informatsiooni vahetamisega. Me loodame, et ühised tehingud
teostuvad varsti pärast neid kohtumisi, "ütles Ryszard Kruk Enterprise Investorsist.
Enterprise Investors on üks suurimaid private equity ja riskikapitali ettevõteteid Kesk-ja IdaEuroopas. Ettevõte tegutseb aastast 1990 ja selle aja jooksul on asutaud 6 buy-out fondi ja
üks riskikapitali fond kogumahus € 1,7 miljardit eurot. Need fondid on investeerinud üle
1,4miljardi euro 123 firmasse erinevate valdkondades ja müünud 94 firmat, kogutuluga € 1,7
miljardit eurot. Lisainformatsiooni saab ettevõtte kodulehelt www.ei.com.pl.
Pedersen & Partners on juhtiv rahvusvaheline personaliotsingu ettevõte. Tegutseme 48
täielikult ettevõtte omanduses oleva kontoriga 45 riigis: Albaania, Armeenia, Austria,
Aserbaidžaan, Valgevene, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Kanada, Hiina, Kolumbia,
Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Egiptus, Eesti, Soome, Gruusia, Saksamaa, Kreeka ,
Ungari, India, Indoneesia, Iraan, Iisrael, Kasahstan, Läti, Leedu, Makedoonia, Moldova,
Mongoolia, Nigeeria, Poola, Rumeenia, Venemaa, Saudi Araabia, Serbia, Slovakkia,
Sloveenia, Lõuna-Aafrika, Hispaania, Türgi, Ukraina, Ameerika Ühendriigid, Araabia
Ühendemiraadid, Suurbritannia ja Usbekistanis. Lisainformatsiooni saab ettevõtte kodulehelt
www.pedersenandpartners.com
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Lisainfo saamiseks võtke palun ühendust:
Darcie Murray
darcie.murray @ pedersenandpartners.com
Ryszard Kruk ryszard.kruk @ ei.com.pl
******

Kui soovite intervjueerida Enterprise Investorsi esindajat või on teil täiendavaid meediaga
seotud küsimusi siis palume võtta ühendust:
Ms.IwonaDrabot Enterprise Investors avalike suhete direktor
E-mail: iwona.drabot @ ei.com.pl
Kui soovite intervjueerida Pedersen & Partnersesi esianajat
meediaga seotud küsimusi siis palume võtta ühendust:
Pr Eva Gregusova, Pedersen &Partenrs kommunikatsioonijuht
E-mail: eva.gregusova @ pedersenandpartners.com

või

on teil täiendavaid

