
Focused on your needs





Ponadprzeciętna 
elastyczność 
i skupienie na 
potrzebach klienta

Branżowe know-how

Ekspertyza lokalna 
(Europa Centralna 
i Wschodnia, Polska)

FORDATA (dawniej Datapoint) 
to pionier na polskim rynku kapitałowym, 
który w oparciu o autorskie systemy informa-
tyczne, bazujące na technologii Virtual Data 
Room, wspiera największe transakcje M&A, IPO, 
restrukturyzacje, prywatyzacje oraz procesy 
związane z pozyskiwaniem finansowania, 
w Polsce oraz w innych krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej. 

Procesy, w których uczestniczymy charakteryzują się wysokim stopniem 
kompleksowości, mnogością zaangażowanych podmiotów oraz dużą presją 
czasu. Dlatego też stawiamy na bliski kontakt z klientami i proaktywne 
monitorowanie przebiegu projektu tak, aby wyeliminować wszelkie niepra- 
widłowości oraz zapewnić błyskawiczne czasy reakcji. Jesteśmy elastyczni 
w stosunku do potrzeb naszych klientów, gdyż wiemy, że od ich szybkiego 
zaadresowania bardzo często zależy sukces całej transakcji.

  
Powstaliśmy po to, aby wspierać Państwa w zarządzaniu dokumentami 
i komunikacją podczas złożonych i poufnych transakcji. Zaczynaliśmy od 
Fuzji i Przejęć, teraz z marką FORDATA wchodzimy w dużo szerszy wachlarz 
procesów, które rozumiemy i wspieramy. Jest to efekt wsłuchiwania się 
w  potrzeby rynku oraz rozwoju zgodnie z nimi.

Jesteśmy pierwszą firmą, która zaczęła świadczyć usługi w oparciu 
o technologię Virtual Data Room w Polsce. Jesteśmy dumni z tego, 
że przez ostatnie kilka lat przyczyniliśmy się do budowy standardów tej 
branży w naszym regionie. Jako jedyna firma w branży skupiamy się na 
realizacji transakcji z regionu CEE, gdyż wierzymy, że bliskość kulturowa 
oraz znajomość lokalnego rynku są ważnymi elementami, wpływającymi 
na sukces transakcji. 



FORDATA Virtual Data Room to standard realizacji  
złożonych i poufnych transakcji, głównie z udziałem 
zewnętrznych doradców  finansowych i prawnych,  
w tym badania Due Diligence.

FORDATA VIRTUAL DATA ROOM to autorska aplikacja internetowa, która służy do zarządzania poufnymi dokumentami i komunikacją 

podczas złożonych i poufnych transakcji. Umożliwia ona realizację transakcji w formie elektronicznej, skracając jej czas, podnosząc efek- 

tywność oraz gwarantując pełną kontrolę i bezpieczeństwo przekazywanych informacji. Oferowana jest w formie usługi, udostępnianej 

na określony czas, wraz z profesjonalnym doradztwem w zakresie właściwej organizacji procesu. 

FORDATA VIRTUAL DATA ROOM PRO to jej innowacyjna wersja, która pozwala na realizację wielu transakcji w ramach jednego systemu, 

w dłuższej perspektywie czasu. Została stworzona specjalnie z myślą o firmach doradczych i audytorskich, które zarządzają jednocześnie 

kilkoma badaniami Due Diligence. Jest także wykorzystywana przez fundusze Private Equity/Venture Capital oraz przez doradców na 

rynku Commercial Real Estate, w celu zarządzania portfelem inwestycji.

Co wyróżnia nasze systemy i usługi?

Co łączy procesy, które wspieramy?

Bezpieczeństwo danych na poziomie serwisów 
bankowych

Specjalistyczne funkcje dedykowane do obsługi 
transakcji kapitałowych

Profesjonalne wsparcie procesu 24 godziny 
na dobę 7 dni w tygodniu

Specjalistyczne doradztwo

Poufność udostępnianych informacji i/lub procesu

Kompleksowość transakcji 

Mnogość zaangażowanych podmiotów

Użytkownicy naszych systemów 
to kilkadziesiąt tysięcy osób z kilkuset 
niezależnych firm, w tym największe 
firmy doradcze, banki, kancelarie 
prawne i fundusze Private Equity 
z całego świata.



Możliwości zastosowania rozwiązań FORDATA

Fuzje i przejęcia Restrukturyzacja Pozyskiwanie finansowania

Due Diligence

Vendor Due Diligence

Sprzedaż zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa

Sprzedaż aktywów

Wezwanie na akcje

Prywatyzacja

Wyjścia z inwestycji (PE/VC)

Integracja potransakcyjna (PMI)

Wykupy lewarowane

Vendor Due Diligence

Tworzenie planu restrukturyzacji

Przekształcenia

Sprzedaż  zorganizowanej części 
przedsiębiorstwa

Pozyskanie finansowania 

Poszukiwanie inwestora

Upadłość

Project finance

Structured finance

Emisja obligacji/akcji

Negocjacje z bankami 

Kredyty konsorcjalne

SPV

Partnerstwo Publiczno-Prywatne Rynki kapitałowe Private Equity/Venture Capital

Due Diligence

Współpraca niezależnych 
podmiotów

Project finance

IPO – preIPO DD

SPO

Prywatna emisja obligacji

Publiczna emisja obligacji

Wyjścia z inwestycji

Fundraising

Due Diligence przejmowanej spółki

Zarządzanie portfelem spółek

Nieruchomości komercyjne Organizacja rozproszona Audyty

Sprzedaż aktywów

Restrukturyzacja portfela

Współpraca projektowa z zewnę- 
trznym partnerem i/lub doradcą

Raportowanie do Zarządu

Wymiana poufnych dokumentów

Due Diligence podatkowe 
i finansowe

Zarządzanie wieloma audytami 
równocześnie

SPÓŁKI:

CDP NETIA

FIRMY DORADCZE
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Wskazujemy 
nowe możliwości


