
Zespół FORDATA (dawniej Datapoint) posiada bogate doświadczenie 
we wsparciu organizacyjnym złożonych i poufnych transakcji, obejmujące 
realizację kilkuset projektów różnego typu o łącznej wartości ponad 
30 miliardów PLN. Wybrane projekty zrealizowane w latach 2009 -14

Fuzje i przejęcia

Zelmer S.A.
Wiodący producent drobnego sprzętu AGD, 
jedna z najstarszych i najbardziej dynamicznie 
rozwijających się polskich marek.
Typ transakcji: M&A – wezwanie na akcje
Rok: 2012
Kupujący: Grupa Bosch
Doradca sprzedającego: Société Générale 

Bank DnB NORD Polska S.A.
Specjalistyczny bank korporacyjny, należący 
do Grupy DnB, największej norweskiej grupy 
finansowej.
Typ transakcji: M&A i PMI - sprzedaż 
zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Kupujący: Getin Noble Bank
Rok: 2013

Restrukturyzacje

NOMI S.A.
Sieć marketów budowalnych, oferująca 
pełen wachlarz artykułów dla domu i ogrodu.
Typ transakcji: Upadłość układowa – 
poszukiwanie inwestora
Rok: 2013

BZK Group Sp. z o.o.
Jeden z największych podmiotów zakupo-
wych na polskim rynku zbóż, rzepaku 
i kukurydzy.
Typ transakcji: Opracowanie planu 
restrukturyzacji grupy kapitałowej
Rok: 2013-2014

Partnerstwo Publiczno-
Prywatne

MPEC Olsztyn Sp. z o.o.
Spółka komunalna, która zaopatruje w ciepło 
ponad 60% olsztyńskich mieszkań i instytucji.
Typ transakcji: PPP – Due Diligence na etapie 
wyboru partnera prywatnego
Rok: 2013

Pozyskiwanie finansowania

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Największy producent wysokiej jakości 
węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący 
producent koksu w Unii Europejskiej.
Typ transakcji: Negocjacje kredytu inwesty-
cyjnego z konsorcjum banków
Rok: 2014

Katowicki Holding Węglowy S.A.
Jeden z największych krajowych i europej-
skich producentów węgli energetycznych.
Typ transakcji: Prywatna emisja obligacji
Wartość: 1,5 mld zł
Rok: 2011/2012

Rynki kapitałowe

PKP CARGO S.A.
Druga co do wielkości firma transportu 
kolejowego w Unii Europejskiej.
Typ transakcji: IPO/Prywatyzacja
Wartość emisji: 1,42 mld zł
Rok: 2013

Bank Ochrony Środowiska S.A.
Jeden z 20 największych banków w Polsce, 
specjalizuje się we wspieraniu projektów 
i działań na rzecz ochrony środowiska.
Typ transakcji: FPO
Rok: 2011/2012

Audyt

4 Audyt sp. z o.o.
Spółka audytorska, która przygotowuje 
audyty finansowe dla podmiotów gospodar-
czych, oferuje także doradztwo rachunkowe, 
transakcyjne oraz due diigence.
Zakres współpracy: Audyty sprawozdań 
finansowych
Rok: 2010

Private Equity/Venture Capital

Enterprise Investors
Firma zarządzająca funduszami PE i VC – 
najstarszy i jeden z największych inwestorów 
tego typu w Polsce i CEE.
Zakres współpracy: wyjścia z inwestycji
Rok: 2012-2013

Value4Capital
Fundusz Private Equity skupiony na średniej 
wielkości inwestycjach w spółki z regionu Europy 
Środkowej i Wschodniej.
Zakres współpracy: wyjścia z inwestycji, 
fundraising
Rok: 2013-2014

Nieruchomości komercyjne

WOLA PARK S.A.
Jedna z czołowych galerii handlowych 
w Warszawie.
Typ transakcji: M&A – sprzedaż nieruchomo-
ści komercyjnej
Rok: 2012-2013
Kupujący: Inter IKEA Centre Group Poland
Sprzedający: PBW II Real Estate S.A., fundusz 
zarządzany przez AEW Europe

Organizacja rozproszona

EDF Polska SA
Grupa energetyczna o światowym zasięgu, 
która jest największym w Polsce inwestorem 
zagranicznym w sektorze produkcji energii 
elektrycznej i ciepła.
Zakres współpracy: Realizacja bieżących 
projektów z partnerami biznesowymi
Rok: 2014-2015
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