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Enterprise Investors in Pedersen & Partners sta napovedala osnutek dnevnega reda 
MBI & MBO Club srečanj v letu 2012. 
 
Enterprise Investors - eden največjih upravljavcev skladov tveganega in zasebnega kapitala, ki 
delujejo v CEE regiji, je skupaj v sodelovanju s Pedersen & Partners, vodilnim mednarodnim 
Executive Search podjetjem, napovedal program MBI & MBO Club srečanj za leto 2012. Skupaj 
je načrtovanih 22 srečanj, ki bodo potekala v 12 državah, vključno s Poljsko, Češko, Madžarsko, 
Romunijo, Slovaško, Bolgarijo, Estonijo, Srbijo, Slovenijo, Bosno in Hercegovino, Litvo in Latvijo. 
Organizatorji pričakujejo v okviru teh dogodkov, srečanje z več kot 1.000 menedžerji. Več 
informacij o klubu, kot tudi razporedu dogodkov za leto 2012, je mogoče najti na Pedersen & 
Partners spletni strani, www.pedersenandpartners.com in web Enterprise Investors strani 
www.ei.com.pl. 
 
MBI / MBO Club je prvi in edini te vrste v Srednji in Vzhodni Evropi s poudarkom reševanja 
vprašanj in izzivov, s katerimi se soočajo ambiciozni menedžerji. Razprava ter predstavitve tečejo 
na temo management buy-in (MBI) in management buy-out (MBO), kjer je primarni namen 
pomagati menedžerjem pri pridobivanju različnih informacij, vezanih na vprašanja kako dostopati 
do novega kapitala kot tudi kako pristopiti k odkupu lastniških deležev. MBI / MBO Club je 
neformalna mreža izbrane skupine uspešnih direktorjev in članov uprav in je aktivna vse od leta 
2004. 
 
Srečanja potekajo nekajkrat letno in so locirana v različnih držav CEE regije. V kolikor naši 
udeleženci ne sklenejo posla imajo priložnost postati in biti del ekskluzivne mreže uspešnih 
menedžerjev in lastnikov podjetij. Predstavitve so strukturirane in oblikovane na način, da 
pomagajo našim članom pri uresničitvi svojih MBI ali MBO načrtov. Prisotni imajo poleg priložnosti 
neformalnega mreženja tudi možnost dostopa do obsežne mreže koristnih stikov in svetovalcev. 
 
Poul Pedersen, Pedersen & Partners, komentira: »Za menedžerje predstavlja MBI / MBO Club 
win-win situacijo. Udeležba je brezplačna in uspešni dogovori lahko marsikomu omogočijo 
izpolnitev dolgoletnih želja. Če tudi naši člani ne izkoristijo priložnosti in ne sklenejo posla, 
predstavlja mreženje odličen vir zanimivih in navdihujočih razprav. " 
 
"Poleg informacij o podjetju Enterprise Investors, srečanja prinašajo predstavitve predsednikov, ki 
upravljajo s portfeljem naših podjetij in nam pojasnijo, na kakšen način so uspešno povečali 
vrednost svojih podjetij. Zahvaljujemo se vsem tistim, ki so prišli in prispevali kot tudi vzpodbudili 
izmenjavo informacij in izkušenj iz preteklega leta. Veselimo se novih skupnih poslov, ki se kaj 
kmalu uresničijo ob zaključku naših srečanj, "je dejal Ryszard Kruk od Investors Enterprise. 
 
Enterprise Investors so od leta 1990 odgovorni za vodenje ene izmed največjih skupin zasebnega 
kapitala in skladov tveganega kapitala v srednje-in vzhodnoevropski regiji, pridobljenega s strani 
večjih evropskih in ameriških finančnih institucij. Skupni kapital v EI skladih presega € 1,7 
milijarde EUR. V zadnjih 20 letih smo investirali v 123 podjetij, 27 podjetij tržno dokapitalizirali in v 
več kot 90 podjetij, prodali deleže s privlačnimi donosi. Več informacij najdete na: www.ei.com.pl 

 
Pedersen & Partners je vodilna mednarodna družba za iskanje vodstvenih kadrov. 
Poslujemo v 48 lastnih poslovalnicah v 45 državah: Albanija, Armenija, Avstrija, Azerbajdžan, 
Belorusija, Bosna in hercegovina, Bolgarija, Kanada, Kolumbija, Hrvaška, Ciper, Češka 
republika, Egipt, Estonija, Finska, Gruzija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Indija, Iran, Izrael, 
Kazahstan, Latvija, Litva, Makedonija, Moldavija, Mongolija, Nigerija, Poljska, Romunija, 
Rusija, Savdska Arabija, Srbija, Slovaška, Slovenija, Južna Afrika, Španija, Turčija, Ukrajina, 
Združeni arabski emirati, Velika Britanija in Uzbekistan. Naše vrednote – zaupanje, odnos, 
profesionalnost - veljajo za naš stik s strankami in vodstvenimi kadri. Več informacij o 
podjetju Pedersen & Partners lahko najdete na www.pedersenandpartners.com  
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Za dodatne informacije prosim kontaktirajte  
Darcie Murray   darcie.murray@pedersenandpartners.com 
Ryszard Kruk   ryszard.kruk@ei.com.pl 
 

****** 
 
V kolikor bi želeli opraviti intervju s predstavnikom podjetja Enterprise Investors oziroma 
imate druga vprašanja, povezanja z mediji, se obrnite na: 
go. Iwona Drabot, Direktor odnosov z javnostmi 
E-pošta: iwona.drabot@ei.com.pl 
 
V kolikor bi želeli opraviti intervju s predstavnikom podjetja Pedersen & Partners oziroma 
imate druga vprašanja, povezanja z mediji, se obrnite na: 
go. Evo Gregusovo, Vodja komunikacij 
E-pošta: eva.gregusova@pedersenandpartners.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


