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Innovation Business Development
IBD
Innovation – indywidualne rozwiązania,
efektywność i elastyczność działania.

Business – maksimum korzyści przy
minimum kosztów, budowa wartości
przedsiębiorstwa.

Development – trwały i zaplanowany
rozwój, optymalizacja strategii, koncentracja
na celu.
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Innovation Business Development
Działania analityczne
Planowanie – określenie celu i zadań
• Analiza wewnętrznej i zewnętrznej sytuacji przedsiębiorstwa
• Analiza i optymalizacja procesowa oraz strukturalna w zakresie
finansowo–organizacyjnym przedsiębiorstwa
• Ocena kompetencji kluczowych ról w procesach oraz strukturze
finansowo–organizacyjnej wraz z propozycją ewentualnych
zmian
• Dostosowanie struktur finansowo–organizacyjnych wraz
z systemem raportowania do nowych planów strategicznych
• Opracowanie planu strategicznego (wybór strategii działania
przedsiębiorstwa, analiza rynku, zarządzanie kapitałem
pracującym, planowanie inwestycji)
• Due diligence przedmiotów inwestycji lub akwizycji
• Wycena aktywów

Innovation Business Development
Zarządzanie operacjami
• Zarządzanie organizacją
• Zarządzanie procesami
• Rachunkowość zarządcza
• Optymalizacja kosztów (wytworzenia, ogólne)
• Wprowadzenie sytemu kontrolingu i raportowania
• Optymalizacja zaangażowanych zasobów (w tym ludzkich)
• Zarządzanie czynnikami konkurencyjności

Innovation Business Development
Zarządzanie finansami
• Optymalizacja struktury kapitału
• Poprawa płynności finansowej
• Restrukturyzacja długu
• Optymalizacja przychodów finansowych
• Optymalizacja kosztów finansowych
• Budżetowanie
• Analiza progu rentowności projektów inwestycyjnych
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Finansowanie zewnętrzne
• Finansowanie dłużne
• obligacje
• kredyty obrotowe i inwestycyjne
• factoring, leasing
• pożyczki pozabankowe
• Finansowanie typu equity
• inwestorzy branżowi
• fundusze VC/PE
• aniołowie biznesu
• pre-IPO, IPO, SPO
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IBD Fund
Cele inwestycyjne

koinwestycje wybranych projektów IBD
– restrukturyzacje (60%), wzrost (20%), ekspansja (20%)

Początkowa wielkość funduszu

10 – 25 mln PLN

Wartość pojedynczej inwestycji

0,5 – 5 mln PLN

Czas pojedynczej inwestycji
Oczekiwany zwrot z inwestycji
Zespół inwestycyjny
Planowany termin
uruchomienia

1 – 3 lat
> 30% IRR, min. 2 x zainwestowany kapitał
Partnerzy IBD + eksperci z potwierdzonym track recordem
Q3 2010

Innovation Business Development
Referencje zespołu (1/3)
Technopolis sp. z o.o.
• restrukturyzacja aktywów
JTT Computer SA
• exit: 17,5 mln PLN, zrealizowany
IRR: 187%; 3,5 x kapitał
• nagroda EVEREST za rok 2008
2007–2008

MISPOL SA
• Zarządzanie spółką, w fazie wzrostu
i ekspansji, notowaną na WGPW
• IPO – pozyskanie 42,8 mln PLN
• 5 akwizycji – 1 Czechy, 1 Białoruś,
3 Polska
2006–2009
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Referencje zespołu (2/3)
MCI Management SA.

ITG SA

• project management sporu ze
Skarbem Państwa
• proces o odszkodowanie dla akcjonariusza za upadłość JTT Computer SA
• wysokość poniesionej straty
i utraconych korzyści – 38,5 mln zł

• restrukturyzacja finansowa i operacyjna
• emisja obligacji zamiennych na akcje
– 6 mln PLN, akwizycja Microtech Ltd.
• wyjście z inwestycji (exit): 15 mln PLN

2005–2010

Plazmatronika SA
Plazmatronika NT sp. z o.o.
• współzarządzanie Grupą
Plazmatronika
• restrukturyzacja finansowa
i operacyjna
• emisja obligacji i weksli dłużnych
– 2 mln PLN
2000–2002

One-2-One SA
• interim management spółki notowanej
na WGPW w zakresie zarządzania
finansami przygotowanie systemy
kontrolingowego,
• nadzór właścicielski nad podmiotami
zależnymi

2005–2008

2009

Privilege Capital
Management SA

MISPOL SA
• inwestycja funduszu Venture Capital
– 6 mln PLN
• wyjście funduszu VC z inwestycji
– 4x zainwestowany kapitał

2001–2006

• budowa portfela inwestycyjnego
>10 mln PLN
• spółki: Sobet SA i Eko Export S.A.
– obecnie notowane na WGPW
• zrezlizowany IRR >30%

2008–2009
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Referencje zespołu (3/3)
Finepharm sp. z o.o.
• wyjście z inwestycji funduszu poprzez
MBO: 2,5 mln PLN
• zrealizowany IRR: 127%
• 3 x zainwestowany kapitał

2007–2008

HALS Equity Fund
• inwestycja funduszu – spółka LANEX
– 4 mln PLN
• wyjście funduszu z inwestycji – spółka
TB Opakowania – 3x zainwestowany
kapitał

2002–2005

MCI.EuroVentures
• współzarządzenie funduszem
• budowa portfela inwestycyjnego
oraz pipeline
• realizacja wyjść z inwestycji
– 35 mln PLN
2007–2008

MARINO sp. z o.o.
• plan restrukturyzacji zobowiązań
i negocjacje z wierzycielami
• kredyty bankowe – 30 mln PLN
• dostawcy – 15 mln PLN, ca. 1000
podmiotów gospodarczych

2002–2003

MCI.TechVentures
• współzarządzenie funduszem
• rozwój spółek portfelowych
• nadzór nad spółkami portfelowymi
– wartość ca. 120 mln PLN

2005–2009

MCI.BioVentures sp. z o.o.
BioVentures Partners sp. z o.o.
• współzarządzenie funduszem
• budowa portfela inwestycyjnego
+ pipeline
• fundraising – 10 mln PLN
• aplikacja KFK – 25 mln PLN
2008–2009
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Partnerzy
Andrzej Lis
Partner zarządzający

• Ponad 15 lat doświadczenia jako przedsiębiorca, konsultant i menedżer.
• Od 1994 własna działalność gospodarcza – kontrakty menedżerskie: Wrocławskie
Towarzystwo Finansowe SA (dyrektor handlowy), WKS Śląsk Wrocław SSA (dyrektor
zarządzający), Plazmatronika SA (wiceprezes zarządu), Plazmatronika NT sp. z o.o.
(dyrektor zarządzający).
• 1998-2008 prezes zarządu CMM – Consulting Marketing Management sp. z o.o., której był
założycielem i udziałowcem (usługi księgowe i kadrowo–płacowe, doradztwo finansowe,
doradztwo personalne).
• 2004–2009 współpraca z MCI Management SA – funduszem technologicznym notowanym na
WGPW. Jako prokurent spółki oraz dyrektor inwestycyjny, następnie partner współzarządzał
specjalistycznymi subfunduszami – MCI.EuroVenturesi MCI.TechVentures. Zasiadał
w zarządach (Technopolis sp. z o.o. – prezes, MCI.BioVentures sp. z o.o. – wiceprezes,
Innovation Technology Group SA – CFO) i radach nadzorczych (JTT Computer SA –
wiceprzewodniczący, ITG SA, Finepharm sp. z o.o. – przewodniczący, S4E SA,
Travelplanet.pl SA – przewodniczący, Digital Avenue SA – przewodniczący,
GeoTechnologies sp. z o.o. – przewodniczący, Dom Zdrowia.pl SA, MCI Capital TFI SA –
wiceprzewodniczący) spółek portfelowych nadzorując prowadzone inwestycje. Zarządzał
projektami inwestycyjnymi we wszystkich fazach ich rozwoju, specjalizując się
w restrukturyzacjach oraz przeprowadzaniu wyjść z inwestycji.
• 2002–2007 prowadził szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
w ramach projektów organizowanych przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu oraz
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Wrocławskiej.
• 2006–2007 brał udział w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Wysokich Technologii
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jako ekspert ds. wdrożenia programu „Wędka
Technologiczna” oraz doradzał Dolnośląskiej Loży BCC.
• Absolwent AWF we Wrocławiu. Odbył szkolenia z zarządzania, negocjacji i transferu
technologii (UNIDO) oraz z zakresu finansów, PR i HR.
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Partnerzy
Marek Piątkowski
Partner

• Doświadczony menedżer z szerokim doświadczeniem zarówno w inwestycjach
bezpośrednich, jak i w strukturyzowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami. Jego doświadczenie
rozciąga się począwszy od rynku giełdowego (analityk oraz zarządzający portfelem w ING
PTE), poprzez venture capital (HALS Equity Fund, MCI Management SA), do działalności
operacyjnej (MISPOL SA).
• Jako venture kapitalista był odpowiedzialny za inicjowanie, przeprowadzanie oraz realizację
wyjść z inwestycji w różnych sektorach (telekomunikacja, przetwórstwo żywności, opakowania).
Był także odpowiedzialny za strukturyzowanie venture capital.
• Do 2009, przez 4 lata, pełnił funkcję prezesa zarządu notowanej na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie spółce MISPOL SA, działającej w branży przetwórstwa
żywności. Obejmując tę funkcję, Mispol był małym zakładem zajmującym się produkcją
i sprzedażą konserw mięsnych na lokalnym rynku. Obecnie spółka z obrotami ponad
czterokrotnie wyższymi jest wiodącym graczem na rynku dao gotowych, konserw mięsnych,
pasztetów oraz karmy dla zwierząt domowych na rynkach polskim, czeskim, słowackim,
białoruskim.
• Posiada tytuł magistra z zakresu inwestycji kapitałowych i strategii finansowych
przedsiębiorstw, uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jak również
posiada prawo do tytułu CFA.
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Partnerzy
Marcin Frączek
Partner

• Absolwent kilku wrocławskich szkół wyższych m.in. Uniwersytetu Wrocławskiego oraz
Uniwersytetu Ekonomicznego. Obecnie doktorant w Katedrze Finansów na wydziale Nauk
Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego.
• W latach 2005–2009 związany z MCI Management SA zaczynając na stanowisku Analityka
Finansowego a kończąc jako Dyrektor Inwestycyjny. Przez szereg lat odpowiedzialny był za
sprawozdawczość finansową zarówno wewnętrzną jak i zewnętrzną, controlling i budżetowanie.
Był osobą wyznaczoną do kontaktu z instytucjami rynku finansowego (KNF, GPW, KDPW,
banki itp.).
• Jako Dyrektor Inwestycyjny odpowiedzialny był za portfel czeski funduszu (Invia.cz s.r.o.,
Geewa.cz s.r.o., Retail Info s.r.o., Nostromo ICT s.r.o.) Podczas pracy z portfelem wartość
zarządzanych spółek wzrosła o 40%.
• Zasiadał w radach nadzorczych Iplay sp. z o.o. oraz Invia.cz s.r.o.
• Był członkiem zarządu ds. finansowych w Geewa.cz s.r.o.
• Odbył liczne szkolenia z zakresu zarządzanie, komunikacji, negocjacji, MSSF i MSR.
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Partnerzy
Wojciech Mróz
Partner

• Sześcioletnie doświadczenie związane z rynkiem kapitałowym oraz funduszami Private
Equity i Venture Capital.
• 2004–2008 menedżer inwestycyjny (wcześniej starszy analityk) w funduszu Venture Capital
MCI Management SA (odpowiedzialny za analizę inwestycyjną oraz wsparcie takich projektów
jak ABC Data sp. z o.o., Belysio sp. z o.o., Digital Avenue SA, S4E SA).
• 2008–2009 dyrektor inwestycyjny funduszu Private Equity Privilege Capital Management SA
(stworzenie portfela inwestycyjnego o wartości > 10M PLN; samodzielne przeprowadzenie
takich inwestycji jak Sobet SA czy Eko Export SA – obecnie spółki publiczne; wyjścia
funduszu ze zrealizowanym IRR>30%).
• Od 2009 działalność consultingowa w obszarze corporate financeoraz M&A we współpracy
z takimi spółkami jak Factor Consulting sp. z o.o., Volante sp. z .o.o.
• Od 2008 studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu; prowadzenie
zajęć w języku polskim oraz angielskim z takich przedmiotów jak finanse przedsiębiorstw,
analiza instrumentów finansowych, budżetowanie kapitałowe, inwestycje kapitałowe na rynku
niepublicznym, metody ilościowe.
• Prowadzenie szkoleń z dziedziny inteligencji finansowej oraz zarządzania finansami jako
trener takich firm jak Hills Consulting oraz Golden Trainers.
• Licencjonowany doradca inwestycyjny nr 219 (licencja Komisji Nadzoru Finansowego).
• Uczestnik programu egzaminacyjnego Chartered Financial Analyst (CFA).
• Członek założyciel CFA Society of Poland.
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Partnerzy
Wojciech Ratymirski
Partner

• Z wykształcenia prawnik i politolog. Absolwent studiów podyplomowych na Akademii
Ekonomicznej we Wrocławiu.
• Certyfikat Ministerstwa
rachunkowych.

Finansów

uprawniający

do

usługowego

prowadzenia

ksiąg

• Pełnił funkcje głównego księgowego m.in. w Computer Communication Systems SA, CCS
sp. z o.o., DSA SA, Demotrans Spedycja i Transport.
• W latach 2006–2009 związany z Innovation Technology Group SA najpierw na stanowisku
głównego księgowego, a od 2007 roku jako członek zarządu – dyrektor finansowy grupy ITG
(skonsolidowane obroty w 2007 roku 36 mln PLN).
• 2008–2009 członek rady nadzorczej Microtech International SA.
• Od 2009 dyrektor finansowy Grupy One-2-One SA (spółka notowana na Giełdzie Papierów
Wartościowych).
• Od 2008 Prezes Zarządu CMM –Consulting Marketing Management sp. z o.o. we
Wrocławiu.
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Kontakt
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w.ratymirski@ibd-management.eu
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IBD Management sp. z o.o.
ul. Brücknera 25-43
51-411 Wrocław
Rejestr Przedsiębiorców nr 0000245211 prowadzony przez Sąd
Rejonowy dla Wrocławia–Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział
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