OFERTA

PROJEK T Y

Doradztwo strategiczne i finansowe:
+ Biznes plany
+ Wyceny przedsiębiorstw i projektów
+ Oceny opłacalności przedsięwzięć (feasibility study)
+ Analizy finansowe oraz doradztwo w wyborze optymalnej struktury finansowania
+ Programy restrukturyzacyjne
+ Analizy strategiczne, strategie rozwoju
+ Wsparcie w organizacji i przeprowadzeniu badania
due diligence

Do głównych projektów prowadzonych przez nas
od sierpnia 2009 r. należą:
+ Analiza i rekomendacja najkorzystniejszej formy pozyskania źródeł
finansowania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla jednego z największych miast w Polsce
+ Opracowanie biznes planów dla MMŚP z branży deweloperskiej,
energetycznej oraz mediów na potrzeby pozyskania finansowania
dłużnego, pomoc w wypełnieniu dokumentacji kredytowej
+ Opracowanie „Planów Rozwoju Eksportu” finansowanych w ramach
Programu Operacyjnego „Innowacyjna Gospodarka” dla podmiotów
z branży ICT oraz dóbr luksusowych
+ Przeprowadzenie wycen spółek sektora chemicznego na potrzeby
transakcji fuzji i przejęć
+ Opracowanie wyceny jednego z polskich ośrodków narciarskich na
potrzeby jego przejęcia oraz stworzenie skonsolidowanego modelu
finansowego dla spółki przejmującej
+ Przygotowanie memorandów informacyjnych firm z sektora
spożywczego oraz urządzeń i środków dla rolnictwa na potrzeby
transakcji fuzji i przejęć
+ Due diligence dwóch uzdrowisk w ramach procesu ich prywatyzacji
+ Przygotowanie i realizacja w partnerstwie cyklu szkoleń „Kompetentny
przedsiębiorca - konkurencyjna firma”(www.efspf.eu), skierowanych
do osób zarządzających mikro- i małymi przedsiębiorstwami, które
chcą zwiększyć umiejętności w zakresie nowoczesnego zarządzania
firmą, w tym planowania strategicznego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i trwa
od października 2011 do grudnia 2012.

Wsparcie w pozyskaniu finansowania
oraz w realizacji transakcji fuzji i przejęć:
+ Wsparcie w pozyskaniu finansowania dłużnego,
przede wszystkim w formie kredytów i obligacji,
w tym w przygotowaniu wniosków kredytowych
+ Wsparcie w pozyskaniu funduszy UE:
» pomoc w wyborze odpowiednich instrumentów
finansowych oraz przygotowaniu wniosków
o dotacje
» specjalizacja w projektach realizowanych
w ramach Programów Operacyjnych
„Innowacyjna Gospodarka” i „Kapitał Ludzki”
+ Wsparcie w pozyskaniu inwestora finansowego
lub strategicznego oraz w znalezieniu odpowiednich
celów inwestycyjnych
Szkolenia
Specjalistyczne szkolenia w zakresie planowania
strategicznego, w szczególności zarządzania finansami

Doradztwo
Strategiczne i Finansowe
Dla Przedsiębiorstw

KONTAK T

VENIRE Sp. z o.o.
05-077 Warszawa
ul. Kamyk 7
tel. 785 189 706
www.venire.com.pl

Jesteśmy niezależną firmą
specjalizującą się w doradztwie
strategicznym i finansowym dla firm,
w szczególności z sektora mikro-,
małych i średnich przedsiębiorstw
(MMŚP)

O FIRMIE

Naszym celem jest rozwój, poprawa efektywności
działania, umacnianie pozycji rynkowej oraz wzrost
wartości przedsiębiorstw, którym doradzamy.
Wspieramy firmy w pozyskaniu:
+ kredytów i obligacji oraz innych form
finansowania dłużnego
+ finansowania kapitałowego: inwestor strategiczny
lub finansowy; kontakty z sieciami „Aniołów Biznesu”,
funduszami PE/VC, domami maklerskimi, krajowymi
i zagranicznymi inwestorami branżowymi
+ dotacji unijnych.

ZESPÓŁ

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem
w zakresie doradztwa strategicznego i finansowego,
zdobytym w czołowych instytucjach finansowych
działających na rynku polskim i na rynkach
międzynarodowych, m.in. w KPMG, Grupie BRE Banku
oraz w Grupie Raiffeisen Banku.
Od sierpnia 2009 r. prowadzimy Fundację „Venire”
(www.venire.org.pl), której głównym celem jest
wspieranie rozwoju firm z sektora MMŚP poprzez
doradztwo, pomoc w pozyskiwaniu finansowania
i szkolenia.

Pomagamy firmom w realizacji transakcji
fuzji i przejęć (doradztwo po stronie sprzedającego
lub kupującego).

Joanna Bobrowska
Członek Zarządu
joanna.bobrowska@venire.com.pl

Joanna Bobrowska posiada wieloletnie doświadczenie
w zakresie doradztwa biznesowego i finansowego.
Do jej obowiązków w Grupie BRE Banku oraz w Grupie
Raiffeisen Banku należało przygotowywanie wycen
i biznes planów oraz opracowywanie analiz ekonomicznofinansowych, a także udział w pozyskiwaniu finansowania
na rynku publicznym i prywatnym. Pracowała również
w jednym z funduszy private equity / venture capital
oraz w KPMG Polska Audyt.
Ukończyła Uniwersytet Warszawski (Ekonomia) oraz
posiada dyplom Executive MBA in International Business
University of Bristol.

Doradzamy przedsiębiorcom w formułowaniu
strategii rozwoju i programów restrukturyzacji.

Adela Drewniak
Prezes Zarządu
adela.drewniak@venire.com.pl

Adela Drewniak posiada wieloletnie doświadczenie
w pracy w konsultingu, gdzie była odpowiedzialna
za przygotowanie modeli finansowych, biznes planów,
analiz ekonomiczno-finansowych, memorandów
informacyjnych, prospektów emisyjnych. Ponad 8 lat
pracowała w BRE Banku gdzie zajmowała się współpracą z dużymi klientami oraz finansowaniem strukturyzowanym.
Ukończyła Szkołę Głowna Handlową oraz szereg
szkoleń z zakresu finansów i bankowości.

Dominika Bielec
Członek Zarządu
dominika.bielec@venire.com.pl

Dominika Bielec posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie szeroko rozumianego doradztwa finansowego,
uczestniczyła w wielu procesach fuzji i przejęć, procesach
prywatyzacyjnych, ofertach publicznych. Była odpowiedzialna m.in. za przygotowywanie analiz ekonomicznofinansowych, biznes planów, wycen, memorandów informacyjnych oraz prospektów emisyjnych. Przez prawie 3 lata
kierowała bieżącą działalnością spółki z branży nieruchomości komercyjnych.
Ukończyła Szkołę Główną Handlową (kierunek: Handel
zagraniczny) oraz szereg szkoleń z zakresu finansów.
Posiada dyplom Master of Business Administration
University of Minnesota.

