Warszawa, 25 listopada 2013 r.

Fundusz WI EEC rusza z inwestycjami w czystą energię i zielone technologie
Fundusz WI EEC Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, wspólne
przedsięwzięcie Michała Rumińskiego, Rafała Małeckiego, Konrada Sitnika, W Investments S.A.
oraz Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A., w firmy działające w sektorze Energii, Ekologii
i Czystych Technologii (EEC). To pierwszy polski fundusz specjalizujący się w inwestycjach
wyłącznie w tym obszarze.
Umowa wsparcia finansowego na utworzenie funduszu kapitałowego WI EEC Ventures
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, o docelowej kapitalizacji od 60 do 100 milionów złotych,
podpisana została 29 lipca 2013 roku. Po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
w dniu 4 listopada 2013 podpisany został akt zawiązania Funduszu, a w dniu 20 listopada 2013 r. Fundusz
został zarejestrowany.
Fundusz WI EEC Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA (WI EEC Ventures, Spółka)
zainwestuje 42-70 mln zł, a czas jego trwania określono na 10 lat. W pojedynczy projekt Fundusz chce
inwestować około 1,5 mln euro obejmując zawsze akcje lub udziały nowej emisji, które mogą stanowić
od 20% do 60% kapitału w zależności od skali i specyfiki inwestycji. Zakładany horyzont inwestycji
to 3-5 lat. Pierwsza inwestycja Funduszu ma być dokonana jeszcze w 2013 r. Spółka w latach 2013 – 2015
planuje przeprowadzić 6-8 projektów inwestycyjnych.
WI EEC Ventures jest ukierunkowany na następujące cele inwestycyjne: dynamicznie rozwijające się firmy
(będące na etapie wzrostu/ekspansji, wyjątkowo na początkowym etapie rozwoju), zarządzane przez
zdolnych, innowacyjnych przedsiębiorców, posiadające unikalną technologię, know-how lub pozycję
rynkową w: energetyce, gospodarce wodnej, gospodarce odpadami. Spółki, których rozwój sfinansuje
Fundusz, dostarczają produkty, technologie, usługi wpisujące się w następujące globalne trendy:
(1) stałego wzrostu zapotrzebowania na energię, (2) zapobiegania wyczerpywaniu się zasobów naturalnych,
(3) przeciwdziałania wzrostowi ilości i szkodliwości wytwarzanych odpadów, (4) ograniczania
niekorzystnych zmian klimatycznych. Typowe inwestycje Funduszu realizowane będą w obszarach:
efektywnej gospodarki odpadowej, recyklingu, paliw alternatywnych, zapobiegania zanieczyszczeniom,
energetyki odnawialnej i rozproszonej, efektywności energetycznej i materiałowej, gospodarki wodnej
i ściekowej, modernizacji infrastruktury energetyczno-paliwowej, innowacyjnych materiałów.
Fundusz inwestycyjny WI EEC Ventures jest zarządzany przez WI EEC Ventures Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością (joint ventures EEC Ventures sp z o.o. i W Investments S.A.).
EEC Ventures Sp. z o. o.
Spółka partnerska Michała Rumińskiego, Rafała Małeckiego oraz Konrada Sitnika powołana
do zarządzania funduszami w sektorze Energii, Ekologii i Czystych Technologii w Europie ŚrodkowoWschodniej.
Michał Rumiński ma 15 lat doświadczeń w sektorze finansowym, w szczególności
w bankowości inwestycyjnej i private equity, m. in. w Grupie KBC i MCI Management. W trakcie swojej
kariery był także Prezesem Zarządu ABC Daty. Konrad Sitnik działa od 20 lat w sektorze finansowym
w tym w bankowości inwestycyjnej i private equity, był związany m. in. z MCI Management i Grupą
Raiffeisen. Rafał Małecki ma ogromne doświadczenie w sektorze ochrony środowiska i czystej energetyki
(m. in. w Environmental Investment Partners). Każdy z partnerów uczestniczył w kilkudziesięciu
zrealizowanych z sukcesem transakcjach i projektach inwestycyjnych.
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„Sektor zielonych technologii ma olbrzymi potencjał wzrostu. Jego rozwój będzie kluczowy dla modernizacji naszego kraju.
Chcemy być najlepszym partnerem dla firm działających w segmencie EEC. Dzięki naszym kompetencjom i specjalizacji
możemy ocenić potencjał projektów inwestycyjnych nie tylko przez pryzmat bieżących wyników finansowych” – powiedział
Michał Rumiński, partner zarządzający Funduszu.
W Investments SA
Grupa W Investments jest niezależnym holdingiem finansowym, działającym na terenie Polski i Europy
Wschodniej. Wartość grupy opiera się na portfelu inwestycyjnym, zawierającym spółki notowane na GPW
oraz akcje i udziały w spółkach niepublicznych. Celem Grupy jest wzrost wartości zarządzanego portfela
nie tylko poprzez wsparcie rozwoju spółek obecnie się w nim znajdujących, ale także poprzez akwizycje.
Bardzo ważne dla projektu jest również wsparcie Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. (KFK S.A.).
Zaangażowanie finansowe KFK S.A. w WI EEC Ventures będzie pochodziło z środków pozyskanych
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. KFK S.A. należy do Banku Gospodarstwa
Krajowego i działa jako tzw. „fundusz funduszy”. Jego celem jest dostarczanie środków finansowych
funduszom inwestującym w małe i średnie przedsiębiorstwa, zwłaszcza te o wysokim potencjale rozwoju
lub prowadzącym działalność innowacyjną lub badawczo-rozwojową.
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