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Witamy
..............................................................................................................„
Każdego	dnia	Współpracownicy	Blackpartners	stawiają	czoła	

najbardziej	złożonym	problemom	biznesu.	Poprzez	pracę	dla	naszych	

Klientów	urzeczywistniamy	naszą	misję	„Zobaczyć	niewidzialne.	

Zrobić	niemożliwe”.	Międzynarodowe	doświadczenie,	wzajemne	

zaufanie	oraz	wymagający	Klienci	sprawiają,	że	jesteśmy	najlepsi

w	tym	co	robimy.

Blackpartners	jest	wiodącym	butikiem	inwestycyjnym	oraz	niezależną	

polską	firmą		konsultingową	dla	małych,	średnich	i	dużych	

przedsiębiorstw.	Wspieramy	naszych	Klientów	w	podejmowaniu	

kluczowych	decyzji	w	celu	wzrostu	ich	wartości,	szczególnie

w	obszarach	finansów,	inwestycji,	sprzedaży	i	strategii.	

To,	co	nas	wyróżnia,	to	umiejętność	robienia	rzeczy	niestandardowych	

w	wyjątkowy	sposób.	Jesteśmy	dumni	z	tego,	że	z	naszych	usług	

korzystają	zarówno	globalne	korporacje,	jak	i	małe	rodzime	firmy.	

Jestem	przekonany,	że	wspólnie	możemy	osiągnąć	założone	przez	

Państwa	cele.	W	imieniu	wszystkich	Współpracowników	zapraszam	

Państwa	do	zapoznania	się	z	naszą	firmą	i	światem	doradztwa	

Blackpartners.	

Mikołaj	Lipiński,	Partner

Widzimy	niewidzialne.	Robimy	niemożliwe.
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My	i	nasze	wartości
..............................................................................................................

Blackpartners	powstało	dzięki	współpracy	grupy	profesjonalistów
z	doświadczeniem	na	polskim	i	europejskim	rynku	kapitałowym.	
Partnerzy	Blackpartners	pracowali	dla	największych	światowych	
korporacji	oraz	cenionych	firm	doradczych.	Nabyte	doświadczenie	oraz	
przedsiębiorczość	Partnerów	zdecydowały	o	stworzeniu	profesjonalnej	
grupy	doradczej,	której	celem	jest	świadczenie	usług	w	oparciu
o	najwyższe	standardy	zgodnie	z	najlepszymi	praktykami	bankowości	
inwestycyjnej.

Blackpartners	świadczy	usługi	doradztwa	transakcyjnego
i	strategicznego	dla	średnich	przedsiębiorstw	polskich	i	europejskich.	
Doradzamy	Zarządom	i	Właścicielom	jak	„zobaczyć	niewidzialne
i	zrobić	niemożliwe”.	Specjalizujemy	się	w	procesach	fuzji	i	przejęć,
a	dzięki	szerokim	kontaktom	w	instytucjach	rynku	kapitałowego	
oferujemy	dostęp	do	inwestorów	we	wszystkich	branżach.

Dla	małych	przedsiębiorstw	oferujemy	usługi	z	zakresu	pozyskiwania	
finansowania,	tworzenia	strategii,	biznesplanów	i	zarządzania	
sprzedażą.	Nasi	konsultanci	tworzą	usługi	„tailor	made”,	ponieważ	
wierzymy,	że	każdy	Klient	posiada	własne	potrzeby,	którym	musimy	
sprostać.	Słyniemy	z	najwyższej	jakości	naszych	usług,
jednak	dopasowujemy	nasze	wynagrodzenie	do	potrzeb
i	możliwości	naszych	Klientów.

Naszym	celem	jest	wspieranie	Klientów	w	podejmowaniu	kluczowych	
decyzji,	szczególnie	w	obszarach	sprzedaży,	finansów	i	strategii.	
Odpowiedzialnie	prowadzimy	działalność,	aby	zapewnić	równowagę	
pomiędzy	możliwie	wysoką	rentownością	i	długookresowym	wzrostem	
firmy	z	korzyścią	dla	Właścicieli,	wypełniając	nasze	zobowiązania	
wobec	społeczeństwa.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jako	Współpracownicy	jesteśmy	
odpowiedzialni	za	siebie	i	firmę.
Jako	firma	jesteśmy	odpowiedzialni
za	naszych	Klientów.

............................................................................

My	i	nasze	wartości

PROFESJONALIZM

Do	każdego	zadania	podchodzimy
z	pełnym	profesjonalizmem
i	zachowaniem	najwyższych	
standardów.

............................................................................

WOLNOŚĆ

Jesteśmy	niezależną	firmą	doradczą,
co	pozwala	nam	zachować	wolność.	
Wolność	pozwala	nam	kształtować	
nasz	rozwój.

............................................................................

ZAUFANIE

Codzienną	pracą	budujemy
i	wzmacniamy	zaufanie		jakim	darzą	nas	
Klienci	powierzając	nam	swoje	firmy.

............................................................................
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Jesteśmy	najlepsi	i	pracujemy	dla	najlepszych	
Jesteśmy	jedną	z	najlepszych	polskich	�irm	zajmujących	się	doradztwem	
�inansowym	i	strategicznym	dla	przedsiębiorstw.

Dbamy	o	wszystkie	aspekty	Państwa	biznesu
Zyskują	Państwo	doradcę,	który	dba	nie	tylko	o	wybrany	aspekt	
działalności,	ale	o	cały	biznes.

Nielimitowany	czas	poświęcony	dla	projektu	
W	przeciwieństwie	do	innych,	nie	limitujemy	spotkań	z	Klientami.

Pełne	zaangażowanie	Partnerów
Nasi	Partnerzy	nie	tylko	nadzorują	projekty,	
ale	również	pracują	przy	ich	realizacji.

Odpowiedzialność	za	działania
Bierzemy	pełną	odpowiedzialność	za	nasze	działania,
dlatego	wspieramy	Klientów	także	po	wykonaniu	usługi.

Uczciwe	wynagrodzenie
Nie	stosujemy	premii	„Wielkiej	Czwórki”.

Działamy	globalnie
Zagraniczne	biura	dają	nam	dostęp	do	międzynarodowych	inwestorów.	
Zagraniczni	doradcy	dają	nam	dostęp	do	globalnej	wiedzy.

Ponad	200	projektów

Zagraniczne	biura

Międzynarodowe
doświadczenie

.................................................Pełna	poufność

Widzimy	niewidzialne.	Robimy	niemożliwe.

Dlaczego	my?

.................................................

.................................................
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Zarządzanie	�inansami
..............................................................................................................

W	Blackpartners	skupiamy	specjalistów	od	zarządzania	
finansami	korporacyjnymi.	Naszym	zadaniem	jest	
wsparcie	lub	przejmowanie	obowiązków	dyrektorów	
finansowych	w	podejmowaniu	kluczowych	decyzji	
biznesowych.

Nasi	konsultanci	reprezentują	nowoczesne	podejście
do	tematyki	zarządzania	finansami,	nastawione
na	zarządzanie	płynnością,	ryzykiem	i	wartością
z	rozdzieleniem	funkcji	CFO	i	Głównego	Księgowego.

Nasze	usługi	oferujemy	na	zasadzie	projektu,	w	którym	
realizujemy	przedstawiony	przez	Państwa	cel	lub	na	
zasadzie	Interim	Management,	gdzie	nasz	konsultant	staje	
się	czasowym	managerem	w	Państwa	przedsiębiorstwie.

Zarządzanie	płynnością
i	optymalizacja	kosztów

Nasi	konsultanci	zdobyli	duże	
doświadczenie	w	projektach	
restrukturyzacji	finansowych,
które	możemy	wykorzystać	w	Państwa	
firmach.	Do	realizacji	projektów	
zarządzania	finansami	wykorzystujemy	
zarówno	nasz	know	how	doradczy,
jak	i	rozległe	kontakty	z	firmami,
które	mogą	wystąpić	w	roli	partnerów	
finansowych	bądź	branżowych.

Tworzenie	prognoz	finansowych
i	efektywne	budżetowanie

W	czasach	dynamicznych	zmian	
zachodzących	w	skali	
makroekonomicznej	kluczowe	dla	
Zarządu	są	umiejętności	określenia	
odpowiedniego	zapotrzebowania	na	
kapitał	oraz	tworzenia	przydatnych	
prognoz	ekonomicznych.	Analizując	
bliższe	i	dalsze	czynniki	otoczenia	
naszych	Klientów,	pomagamy	stworzyć	
wiarygodne	plany	finansowe	i	budżety	
niezbędne	do	stania	się	liderem.

Wybór	optymalnej	struktury	
finansowania

Mnogość	dostępnych	źródeł	
finansowania	biznesu	oraz	ich	
zróżnicowanie	względem	branż	
stwarza	możliwość	zwiększenia	
efektywności	prowadzonej	działalności	
jedynie	poprzez	konwersję	źródeł	
pochodzenia	kapitału.	Nasi	analitycy	
stworzą	dla	Państwa	model	optymalnej	
struktury	kapitału	i	zaproponują	
możliwości	jego	pozyskania	na	rynku	
udziałowym	i	dłużnym.

Zarządzanie	�inansami



Hedging	ryzyka
finansowego

Na	podstawie	szczegółowej	analizy	
mającej	na	celu	identyfikację	ekspozycji	
na	ryzyko,	sporządzana	jest	strategia	
zabezpieczająca,	do	której	
dopasowywane	są	odpowiednie	
instrumenty	finansowe.
Ponadto,	opracowywane	i	wdrażane
są	procedury	zarządzania	ryzykiem,	
umożliwiające	pomiar	i	kontrolę	ryzyka	
w	spółce.	Reprezentujemy	również	
Klienta	w	transakcjach	i	negocjacjach
z	bankami	w	zakresie	nabywania	
instrumentów	zabezpieczających.

Sporządzanie	studium	
wykonalności	inwestycji

Studium	wykonalności	jest	narzędziem	
planistycznym	determinującym	cele	
przedsiębiorstwa	lub	planowanego	
przedsięwzięcia	oraz	określającym	
sposoby	ich	realizacji.	Studium	
wykonalności	sporządzane	jest	przy	
uwzględnieniu	obecnych	oraz	
przyszłych	uwarunkowań	rynkowych,	
technologicznych,	organizacyjnych
i	ekonomicznych.
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Zarządzanie	�inansami

Analizy	biznesowe
i	operacyjne

Dla	dużych	korporacji	wykonujemy	
analizy	biznesowe	i	operacyjne.	
Dostarczamy	dane	i	wnioski	niezbędne	
do	podjęcia	decyzji	inwestycyjnych.	



Doradztwo	transakcyjne	(M&A)
..............................................................................................................

Fuzje	i	przejęcia	to	coraz	popularniejszy	sposób	na	rozwój	przedsiębiorstwa.	Dokonywane	są	przez	spółki	celem	
budowania	wartości	przedsiębiorstwa	poprzez	redukcję	kosztów,	poszukiwanie	synergii,	eliminację	konkurencji,	
czy	zwiększenie	udziału	w	rynku.	Złożoność	tych	procesów	i	długotrwały	proces	negocjacji	sprawiają,	że	coraz	
częściej	obie	strony	transakcji	zwracają	się	o	pomoc	do	doradców.	

Nasz	zespół	M&A	oferuje	kompleksową	obsługę	transakcji	w	zakresie	fuzji	i	przejęć.	Nadzorujemy	proces	od		
momentu	poszukiwania	podmiotu	przejęcia/inwestora,	poprzez	wycenę,	due	diligence,	bieżące	doradztwo
i	negocjacje,	aż	po	integrację	potransakcyjną.

Bieżące	doradztwo	

Fuzje	i	przejęcia	to	core	business	naszej	
działalności.	Wspieramy	Zarządy
i	Właścicieli	w	całym	procesie	
transakcyjnym	nadzorując	prace	
pozostałych	doradców	i	dostarczając	im	
niezbędnej	wiedzy	do	podejmowania	
decyzji.	Pracowaliśmy	przy	
największych	europejskich	
transakcjach	zarówno	po	stronie	
sprzedającej,	jak	i	kupującej.

Integracja	potransakcyjna

Integracja	polega	na	wsparciu	spółek
i	grup	kapitałowych	w	uzyskaniu	
maksymalnych	korzyści	operacyjnych
i	finansowych	płynących	z	połączenia	
się	podmiotów	gospodarczych.	Ponadto	
zapewnia	ona	właścicielom	odpowiedni	
nadzór	nad	rozbudowaną	bądź	nowo	
utworzoną	grupą	kapitałową.	Oba	
elementy	prowadzą	do	możliwie	
najlepszego	zabezpieczenia	interesów	
właścicieli.

Negocjacje

Pośredniczymy	pomiędzy	podmiotami	
jako	sędzia	i	reprezentant.	Naszym	
zadaniem	jest	realizacja	wyznaczonych	
celów,	dlatego	pracujemy	z	najlepszymi	
negocjatorami	z	obszaru	fuzji	i	przejęć	
oraz	pozyskiwania	finansowania	
udziałowego	i	dłużnego.

Doradztwo	transakcyjne	(M&A)
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Due	diligence
..............................................................................................................

Due	diligence	jest	jednym	z	kluczowych	elementów	poprzedzających	niemal	
każdą	transakcję	kupna-sprzedaży	firmy	(bądź	jej	części)	lub	przystąpienie
do	spółki	nowego	inwestora	(branżowego	lub	finansowego).

Identyfikacja	ryzyk
Jednym	z	celów	due	diligence	jest	zidentyfikowanie	istotnych	ryzyk	związanych	zarówno	
z	przejmowaną	firmą	jak	i	z	samą	transakcją.	Profesjonalnie	wykonane	due	diligence	
pozwala	potencjalnemu	nabywcy	doskonale	poznać	firmę	będącą	celem	przejęcia	
zarówno	od	strony	finansowej	jak	i	operacyjnej,	z	uwzględnieniem	kluczowych	obszarów	
funkcjonowania	przejmowanej	firmy.

Element	negocjacyjny
Szeroka	wiedza,	którą	dzięki	due	diligence	kupujący	pozyskuje	na	temat	przejmowanej	
firmy	za	pośrednictwem	niezależnego	doradcy	może	znacząco	poprawić	pozycję	
negocjacyjną	nabywcy.	Bardzo	często	skutkuje	to	uzyskaniem	wymiernych	korzyści
w	postaci	zarówno	niższej	ceny	nabycia,	jak	i	wprowadzenia	do	umowy	kupna-sprzedaży	
odpowiednich	zapisów,	zabezpieczających	interesy	przejmującego.

Kompleksowe	wsparcie
Blackpartners	stanowi	wsparcie	dla	podmiotów	w	zakresie	przeprowadzania	badania	
due	diligence	od	strony	finansowej,	prawnej	i	podatkowej,	dostosowanej	do	Państwa	
wymogów.
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Wyceny	przedsiębiorstw
..............................................................................................................

W	praktyce	rynkowej	mamy	wiele	okazji	do	wyceny	
przedsiębiorstw.	Do	najpopularniejszych	należą	fuzje
i	przejęcia,	ale	znajomość	wartości	spółki	istotna	jest	
także	w	trakcie	procedury	kredytowej,	przeprowadzania	
sukcesji	rodzinnej,	porządkowania	grupy	kapitałowej,
czy	budowania	programów	motywacyjnych	dla	kadry	
zarządzającej.	W	Blackpartners	rozumiemy,	że	każdy
z	tych	powodów	wywołuje	określone	skutki	w	wycenie,	
którym	musimy	sprostać.

Dokonując	wyceny	wartości	przedsiębiorstwa,	a	także	
jego	zorganizowanej	części,	marki,	czy	aktywów,	ściśle	
współpracujemy	z	Klientem	by	w	pełni	poznać	wszystkie	
aspekty	budujące	bądź	dewaluujące	wartość.

Wycena	wartości	
przedsiębiorstwa

Na	życzenie	Klienta	dokonujemy	wycen	
przedsiębiorstw	i	ich	zorganizowanych	
części,	udziałów	i	akcji.	Dobór	metod	
wyceny	zawsze	dopasowany
jest	do	konkretnego	projektu.
Klient	otrzymuje	od	nas	raport
z	wyceną	oraz	wskazaniem	głównych	
ośrodków	ją	determinujących.

Audyt	wartości
przedsiębiorstwa

Audyt	wartości	przedsiębiorstwa	to	
usługa	w	ramach	której	ustalamy	jakie	
są	główne	ośrodki	determinujące	
budowanie	wartości	oraz	jakie	
działania	należy	wdrożyć,	aby	ją	
podnieść.	Takie	działania,	jak	
uporządkowanie	struktury	kapitałowej	
lub	organizacyjnej,	zmiana	zasad	
rachunkowości,	czy	optymalizacja	
struktury	kapitału,	mogą	podnieść	
znacząco	wartość	spółki.

Sprawdzone	metody	wyceny	firm	
i	ich	zorganizowanych	części

Dokonując	wyceny	przedsiębiorstw	
kierujemy	się	ogólnymi	zasadami	
przygotowanymi	przez	Polską	
Federację	Stowarzyszeń	
Rzeczoznawców	Majątkowych.	
Współpracujemy	również	z	biegłymi	
sądowymi	i	skarbowymi,	dzięki	czemu	
nasze	raporty	mogą	stanowić	istotny	
wniosek	dowodowy.

Wyceny	przedsiębiorstw
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Wycena	wartości	niematerialnych
i	prawnych

Zajmujemy	się	także	wyceną	wartości	
niematerialnych	i	prawnych	oraz	
własności	intelektualnych.	
Sporządzamy	wyceny	możliwych	do	
zidentyfikowania	nabytych	aktywów
i	przejętych	zobowiązań	na	potrzeby	
rozliczenia	połączenia	i	przejęcia	
zgodnie	z	MSSF	3.	Wśród	wycenianych	
pozycji	przejmowanych	w	ramach	
połączenia	jednostek	gospodarczych	
znajdują	się	m.in.	nazwy	domen	
internetowych,	umowy	z	klientami
oraz	bazy	danych.	

Termin	realizacji	wyceny	
przedsiębiorstwa

Blackpartners	gwarantuje,	że	wycena	
przedsiębiorstwa	zostanie	wykonana	
przez	nasz	zespół	w	terminie	3-4	
tygodni	od	dnia	dostarczenia	
wszystkich	niezbędnych	danych	oraz	
informacji	źródłowych.
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Doradztwo	strategiczne
..............................................................................................................

Zmieniamy	przedsiębiorstwa	tak,	by	wyznaczały	nowe	
trendy	w	gospodarce,	biznesie	i	życiu.	Określamy	cel,
do	którego	powinna	zmierzać	Państwa	firma	oraz	
określamy	drogę,	jaką	powinna	obrać	dla	realizacji	
postawionego	celu.

S�wiadczymy	usługi	doradcze,	których	zadaniem	jest	
udzielenie	wsparcia	przedsiębiorstwu	w	opracowaniu	
strategii	jego	rozwoju.	

Zadaniem	strategii	wypracowanej	przez	naszych	
ekspertów	jest	efektywne	połączenie	szans	rynkowych
i	silnych	stron	przedsiębiorstwa.	Wypracowana	misja
oraz	wizja,	a	także	określone	cele	strategiczne	mają
wpływ	na	dalszy	jego	rozwój.

Analizy	i	narzędzia	strategiczne

W	oparciu	o	najnowsze	trendy	i	dane	rynkowe	wraz	z	zarządzającymi	tworzymy	
wyczerpujące	analizy	strategiczne.	Dostarczamy	bazę	do	podjęcia	decyzji
o	kierunku	prowadzenia	biznesu.	Odchodzimy	od	akademickich	opracowań,	
przykładając	większą	wagę	do	praktycznych	rozwiązań	dopasowanych	do	
pro�ilu	naszych	Klientów.	Dzięki	temu,	podejmowane	w	oparciu	o	nie	decyzje,	
mają	skuteczniejsze	oddziaływanie	na	otoczenie	rynkowe.	Na	Państwa	życzenie	
wykonujemy	analizy	otoczenia,	SWOT,	scenariuszy	i	inne.	Dokonujemy	również	
implementacji	strategii	wyznaczając	kluczowe	wskaźniki	efektywności	(KPI)	
oraz	opracowujemy	Zrównoważoną	Kartę	Wyników	(BSC).	

Definiowanie	misji	i	wizji

W	Blackpartners	zajmujemy	się	
odpowiedzią	na	pytania	czym	jest	
prowadzony	biznes	i	jaki	powinien	być.	
Dzięki	zde�iniowaniu	misji	i	wizji	oraz	
ich	odpowiedniemu	wdrożeniu,	
działalność	�irmy	staje	się	zrozumiała	
dla	wszystkich	pracowników,	którzy	
aktywnie	uczestniczą	w	jej	realizacji.	

Doradztwo	strategiczne
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Finansowanie	strategii

O	wprowadzeniu	strategii	decydują	nie	
tylko	chęci	i	zde�iniowane	cele,
ale	również	środki	�inansowe	niezbędne	
do	jej	wdrożenia.	Współpracujemy
z	Aniołami	Biznesu,	funduszami	VC/PE,	
bankami	oraz	wprowadzamy	spółki	na	
rynek	regulowany.	Nasi	eksperci	
doradzą	Państwu	zarówno	w	trakcie	
wzrostu	organicznego,	jak	i	w	procesach	
fuzji	i	przejęć.

Implementacja	strategii

Efektem	współpracy	z	Blackpartners	
jest	dokument	opisujący	strategię	
rozwoju	Państwa	przedsiębiorstwa	
wraz	z	rekomendacją	narzędzi	
ułatwiających	jej	wdrożenie
i	realizację.	Wspólnie	z	Państwem	
będziemy	również	śledzić	wyniki	
działań	i	na	bieżąco	doradzać,
by	realizowana	strategia	przyniosła	
maksymalne	efekty.

blackpartners.pl				15
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Pozyskiwanie	�inansowania
..............................................................................................................

Właściwa	struktura	kapitałowa	firmy	jest	jednym
z	głównych	elementów	decydujących	o	jej	efektywności	
finansowej	i	skuteczności	w	biznesie.

Lata	pracy	zarówno	po	stronie	długu,
jak	i	po	stronie	kapitałowej	nauczyły	nas	szczegółowo	
analizować	strukturę	bilansu	firm	oraz	pozwoliły	nam	
poznać	szeroki	wachlarz	dostępnych	form	finansowania.	
Dzięki	temu	potrafimy	optymalnie	dobrać	dla	klienta	
właściwe	proporcje	pomiędzy	kapitałem	własnym
a	długiem	oraz	właściwie	dobrać	optymalne	formy	
finansowania.	Pomagają	nam	w	tym	również	nasze	
rozległe	kontakty	w	środowisku	finansowym	w	kraju
i	zagranicą.

Fundusze	Private	Equity

Finansowanie	private	equity	to	coraz	popularniejszy	sposób	na	rozwój	
przedsiębiorstwa.	Poza	wsparciem	kapitałowym	uzyskuje	się	partnera,	który	
posiada	bogate	doświadczenie,	kontakty	oraz	know-how.	Wywodzimy	się
z	najlepszych	banków	inwestycyjnych	i	funduszy	typu	Private	Equity,	co	sprawia,
że	mamy	ponadprzeciętne	doświadczenie	w	pozyskiwaniu	finansowania	z	tych	
instytucji.	Współpracujemy	z	większością	funduszy	Private	Equity	w	Polsce
i	Europie.	Doradzaliśmy	przy	największych	transakcjach,	jak	i	mniejszych	
projektach	typu	venture	capital.	Wspieramy	przedsiębiorców	od	momentu
podjęcia	decyzji,	aż	po	finalizację	transakcji	i	współpracę	z	nowym	inwestorem.	

Obligacje	/	Rynek	Catalyst

Zajmujemy	się	organizacją	emisji	
obligacji	na	rynku	publicznym	
(Catalyst)	oraz	niepublicznym.	
Przeprowadzamy	analizy	możliwości	
emisji	i	przygotowujemy	strukturyzację	
emisji,	a	także	zapewniamy	
przygotowanie	wszelkich	niezbędnych	
dokumentów.

Pozyskiwanie	�inansowania
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Project	finance

Dla	projektów	infrastrukturalnych
i	komunalnych	realizujemy	finansowanie	
typu	Project	Finance.	Posiadamy	
doświadczenie	w	organizacji	
finansowania	udziałowego	i	dłużnego	
dla	przedsięwzięć	realizowanych
w	formule	partnerstwa	publiczno-
prywatnego.	Współpracowaliśmy
z	kilkunastoma	JST	oraz	wieloma	
podmiotami	komunalnymi.

Finansowanie	bankowe

Zajmujemy	się	również	pozyskiwaniem	
kapitału	bankowego	oraz	
refinansowaniem	długu	
korporacyjnego	w	ramach	procesów	
restrukturyzacji.	Współpraca
z	większością	polskich	banków	
pozwoliła	nam	zbudować	partnerskie	
relacje,	które	ułatwiają	pozyskiwanie	
finansowania	dla	naszych	klientów.
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Optymalizacja	i	restrukturyzacja
..............................................................................................................

Procesy	biznesowe	są	realizowane	w	każdym	
przedsiębiorstwie.	Nie	we	wszystkich	jednak	zostały	
zidentyfikowane,	opisane	i	zoptymalizowane.
Nasze	doświadczenie	wskazuje,	że	modelowanie
i	optymalizacja	procesów	biznesowych	odbywają	się	
najczęściej	w	momencie	istotnych	zmian	organizacyjnych,	
wdrożenia	systemów	informatycznych	lub	są	
konsekwencją	dynamicznego	rozwoju	przedsiębiorstwa.

Mapowanie	procesów

Nasze	wsparcie	obejmuje	zakres
od	samego	mapowania	procesów,	
poprzez	szczegółowe	pakiety	
optymalizacyjne,	aż	do	wdrożenia	
nowych	rozwiązań.	Optymalizacja	
procesów	biznesowych	to	usługa,
która	zapewnia	wykorzystanie	zasobów	
przedsiębiorstwa,	co	w	efekcie	przekłada	
się	na	wzrost	rentowności.

Restrukturyzacje	finansowe

Nasze	międzynarodowe	doświadczenie	
sprawia,	że	jesteśmy	liderami
w	zakresie	restrukturyzacji	
�inansowych.	Nasze	kompetencje
to	w	szczególności	restrukturyzacje	
zadłużenia,	optymalizacja	struktury	
�inansowania	i	zabezpieczenia	kursów	
walut.	Doskonale	wiemy,	jak	
optymalizować	�inanse	przedsiębiorstw	
i	obniżać	koszt	ich	kapitału.

Restrukturyzacje	operacyjne

Członkowie	zespołu	Blackpartners	
zdobyli	duże	doświadczenie
w	projektach	restrukturyzacji	
biznesu.	Nasi	konsultanci	doradzali	
między	innymi	przy	restrukturyzacji	
zadłużenia,	przywracaniu	płynności,	
oraz		rozwiązywaniu	problemów	
związanych	z	instrumentami	
pochodnymi.	Niektóre	ze	spółek	
pomogliśmy	uratować	przed	
upadłością,	a	inne	dzięki	naszym	
działaniom	stały	się	liderami
w	swoich	branżach.

Optymalizacja	i	restrukturyzacja
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Nadzór	właścicielski

Nadzór	właścicielski
..............................................................................................................

Nadzór	właścicielski	i	ład	korporacyjny	to	coraz	częściej	wykorzystywane	
narzędzia	w	nowoczesnych	przedsiębiorstwach.	Chociaż	dotyczą	głównie	
spółek	publicznych,	to	ich	zasady	są	wykorzystywane	również	w	średnich	
firmach	nienotowanych	na	rynkach	giełdowych.

Dobre	praktyki	spółek	publicznych
W	czasach,	w	których	głównym	celem	spółek	publicznych	jest	wzrost	ich	wartości,
na	znaczeniu	zyskują	takie	narzędzia	jak	komunikacja	z	inwestorami,	przestrzeganie	
zasad	ładu	korporacyjnego,	wspieranie	profesjonalnego	nadzoru	i	przejrzystość	
działań.	W	oparciu	o	najlepsze	praktyki	rynkowe	wspieramy	Zarządy	i	Rady	
Nadzorcze	we	wdrażaniu	ładu	korporacyjnego	i	przestrzeganiu	Dobrych	Praktyk	
Spółek	Notowanych	na	GPW.	

Nadzór	właścicielski
Wraz	ze	wzrostem	wielkości	przedsiębiorstw	i	postępującym	rozdziale	własności
od	zarządzania,	kluczowy	staje	się	odpowiedni	nadzór	właścicielski.	Profesjonalne
rady	nadzorcze	to	większa	szansa	na	zrównoważony	rozwój	spółki,	a	wdrożone	
zasady	nadzoru	pozwalają	Właścicielom	na	efektywniejsze	egzekwowanie	
wyznaczonych	celów.

Relacje	inwestorskie
Relacje	inwestorskie	stają	się	coraz	ważniejszym	aspektem	obecności	spółki
na	rynku	kapitałowym.	Dotyczy	to	nie	tylko	spółek	publicznych,	które	podlegają	
obowiązkom	informacyjnym,	ale	również	spółek	prywatnych,	które	chcą	utrzymać	
dobre	relacje	z	obecnymi	i	potencjalnymi	inwestorami.	Profesjonalnie	prowadzone	
relacje	z	inwestorami	mogą	w	znaczący	sposób	zwiększyć	wartość	prowadzonego	
biznesu	i	pośrednio	zmniejszyć	również	koszt	kapitału.	Wynika	to	ze	zwiększonego	
zaufania	inwestorów	do	spółki	dzięki	stałej	i	dwustronnej	komunikacji.



Zostańmy	w	kontakcie
...........................................................................................................................................................

Blackpartners	Sp.	z	o.o.
Malczewskiego	139
80-114	Gdańsk
Polska

tel	+48	58	728	27	60
fax	+48	58	728	27	96
office@blackpartners.pl

		twitter.com/BlackpartnersPL

©	Blackpartners	Sp.	z	o.o.	2014.	Wszystkie	prawa	zastrzeżone.

Biuro	w	Warszawie:
Al.	Jana	Pawła	II	27
00-867	Warszawa
Polska

tel	+48	22	100	14	28
fax	+48	22	379	77	59
office@blackpartners.pl
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