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Black Lion inwestuje
w Eko Recycling
Działem opiekuje się:
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Assets Management
Black Lion uzupełnił swoje
portfolio inwestycyjne
o spółkę Eko Recycling.
Spółka Eko Recycling została założona w 2009 roku i zajmuje się
wdrażaniem i zastosowaniem w celach biznesowych metody przerobu śmieci nieatrakcyjnych dla spalarni oraz wykorzystaniem
ich jako surowca energetycznego. Dzięki autorskiej technologii
firma produkuje z nich między innymi wkłady do ekranów dźwiękoszczelnych. Choć Eko Recycling nie działa na rynku technologii
ICT, Black Lion (aktywny w zakresie technologii mobilnych, cloud
computing oraz produktów e-commerce i m-commerce) zdecydował się na inwestycję, doceniając posiadane przez firmę aktywa
i własną technologię, jak również zaangażowany zespół.
Główną przesłanką do takiego kroku była dla Funduszu
możliwość zainwestowania w projekt korzystający z osiągnięć
instytutów naukowych związanych z uczelniami w Warszawie
i Katowicach, a także w zespół zarządzający, który od początku starał się zainteresować rynek i potencjalnych odbiorców swoim produktem. To wszystko spowodowało, że projekt jest innowacyjny
z punktu widzenia produktu oraz dobrze przygotowany biznesowo.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013, Działanie 3.2 „Wspieranie funduszy kapitału podwyższonego ryzyka” realizowanego
na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.03.02.00-00-001/08-00
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Fundusz zainwestował 600 tysięcy euro w zapewnienie właściwego rozwoju organizacyjnego i operacyjnego spółki, uzyskując pakiet 50% udziałów. Black Lion nie będzie angażował się
w bieżącą działalność spółki, ale sprawował nadzór poprzez
wskazanych przez siebie członków rady nadzorczej.

Assets Management Black Lion jest
finansowany przez Krajowy Fundusz
Kapitałowy (50 mln zł) i NFI BLACK
LION SA (50 mln zł). Kapitalizacja
funduszu wynosi 100 mln złotych.
blacklion.com.pl

Fundusz zakłada utrzymanie inwestycji w portfelu w standardowym okresie 3-5 lat. Jednak w zależności od warunków
rynkowych czas ten zostanie poddany bieżącej analizie, a głównym kryterium będzie osiągnięcie minimalnej oczekiwanej stopy
zwrotu.
Pierwszy kontakt ze spółką Fundusz miał na początku drugiego kwartału 2011 roku. Porównanie z innymi projektami i wyłonienie Eko Recycling jako tego, który daje najlepsze perspektywy zwrotu, zajęło około miesiąca.
Piotr Dębek, zarządzający Assets Management Black Lion, zakłada, że Fundusz do końca roku dokona jeszcze jednej transakcji.
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Eko Recycling
Zajmuje się wdrażaniem
i zastosowaniem w celach
biznesowych metody przerobu
nieatrakcyjnych dla spalarni
śmieci oraz wykorzystaniem ich
jako surowca energetycznego.
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