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Warszawa, 18 maja 2016 roku 
 

 

REFERENCJE 

 

DELTA Capital Group Sp. z o.o., firma świadcząca usługi w zakresie doradztwa strategicznego, 

pozyskiwania finansowania kapitałowego i dłużnego, doradztwa transakcyjnego, wycen aktywów 

oraz przedsiębiorstw, miała przyjemność po raz kolejny współpracować z firmą FORDATA Sp. z o.o. 

 

Skorzystaliśmy z narzędzia, jakim jest FORDATA VDR, gdyż pozwala ono na zorganizowanie i 

przeprowadzenie procesu wymiany wrażliwych informacji dużo szybciej i efektywniej w porównaniu 

do tradycyjnych metod. System jest intuicyjny, przejrzysty i funkcjonalny. Kluczową zaletą systemu 

jest zachowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa udostępnianych dokumentów.  

 

Doceniamy również wysoki poziom komunikacji z członkami zespołu FORDATA, który istotnie 

przyczynia się do naszej satysfakcjonującej współpracy. 

 

Rekomendujemy spółkę FORDATA jako godnego zaufania partnera. Z przyjemnością będziemy 

polecać system FORDATA VDR naszym klientom, przy kolejnych realizowanych przez nas projektach. 

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Piotr Polanowski, CFA 
Wiceprezes Zarządu  
DELTA Capital Group Sp. z o.o.    
 

 

 

 

 

 

DELTA Capital Group Sp. z o.o. („DCG”) została założona w 2010 roku przez partnerów posiadających 

wieloletnie doświadczenie w bankowości inwestycyjnej. Zapewnia najwyższy poziom profesjonalnych 

usług doradczych. Zakres usług DCG obejmuje powiązane ze sobą obszary: doradztwa strategicznego, 

pozyskiwania finansowania kapitałowego i dłużnego, doradztwa transakcyjnego, wycen aktywów 

oraz przedsiębiorstw.
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Warsaw, 18th May 2016 
 

 

REFERENCES 

 

DELTA Capital Group Sp. z o.o, providing access to professional advisory services in the scope of 

strategic advisory, equity and debt financing, transaction advisory, valuation of assets and 

enterprises, had the pleasure to once again work with FORDATA Sp. z o.o. 

 

We used FORDATA VDR because it allows to organize and carry out the process of exchanging 

sensitive information much faster and more efficiently compared to traditional methods. The system 

is intuitive, clear and functional. A key advantage of the system is the high security level of 

documents shared within VDR. 

 

We also appreciate the high level of communication with FORDATA Team, which significantly 

contributes to our satisfactory cooperation. 

 

We recommend FORDATA Sp. z o.o. as a trustworthy business partner. We will recommend 

FORDATA VDR system to our customers during our next projects. 

 

 
Best regards, 

 

 

Piotr Polanowski, CFA 
Vice-president  
DELTA Capital Group Sp. z o.o.    

 

 

 

 

 

DELTA Capital Group Sp. z o.o. („DCG”) was established in 2010 by partners with extensive 
investment banking experience. The DCG mission is to facilitate the development of growth potential 
of our clients through providing access to professional advisory services. The DCG scope of services 
covers interrelated areas of: strategic advisory, equity and debt financing, transaction advisory, 
valuation of assets and enterprises. 


