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Bridge One | Id e fixe

1

Problem sukcesji

Wiele firm rod inn ch powsta ch
w latach 90-tych dochodzi do
etapu, w kt r m brakuje im
pomysłu i/lub energii na dalszy
ro w j, lub formu a bi nesowa si
w pali a , a potomkowie
w a cicieli nie są skłonni do
przejęcia kontroli nad firm

2

Utrata konkurencyjności

Niewiele firm potrafi utr m wa
innowacyjność, tj. stale ro wija
swoj technologi produkcji lub
produktu b po ostawa liderem
rynkowym dla wielu z nich oferta
produktowa traci blask lub
zwyczajnie nie jest dostosowana
do potrzeb rynkowych, a koszty
produkcji obni aj
konkurencyjność cenow

3 Centralizacja decyzyjności
Wię emocjonalna w a cicieli ich
bi nesem c sto pr es ania
obiektywizm i utrudnia
podejmowanie właściwych
decyzji a tak e delegowanie
części procesu decyzyjnego
pracownikom. Nadmiar spraw
c sto prowad i do b d w, kt re
potr ebuj wielu miesi c , a
nawet lat, eb je naprawi .

Bridge One | Jak d ia am ?
Okre lam siebie jako Business Transformation Managers : pracujem na lecenie w a cicieli sp ki, spe niaj c
funkcj zewn trznego ar du i/lub akt wnego ud ia owca:
apewniam do wiadc onego CEO i/lub zespół zarządczy dopasowan do profilu sp ki
tworzymy i realizujemy 3-5 letni plan biznesowy kt rego celem jest nac

c w rost warto ci sp ki

wdra am nowe rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji lub produktu
otwieramy i budujemy nowe relacje biznesowe, kana

dystrybucji ora kana

usprawniam i wdra am nowoc esne systemy informacyjne ora metod

ar

marketingowe
d ania kapitałem ludzkim

pozyskujemy dodatkowe środki pienię ne i s ukam mo liwo ci wyjścia kapitałowego dla ud ia owc w

Jeste m partnerami dla w a cicieli

0 zł retainer

Bonusy za
osiągane
kamienie milowe

nas e cele s

bie ne ich celami d i ki modelowi współpracy:

Success fee od
sprzeda y >50%
udziałów spółki

Kontrakt
zarządczy
na 3 do 5 lat

Inwestycja w
pakiet do 5%
udziałów spółki

Stanowisko w
radzie nadzorczej

Bridge One | Kogo wspieramy?

W a cicieli chc c ch budowa lub
odbudować „utraconą” wartość swojej sp ki

Kryteria sourcing’u1
Brak inwestora instytucjonalnego

W a cicieli wiadom ch braków w zespole i
chc c ch je u upe ni
Firm w kt r ch aci ci model bi nesow
i kt re wes
w fazę stagnacji
Firmy z historią z sukcesami oraz
ro po nawaln , re onuj c marką
W a cicieli kt r
wol mie część du ego
tortu ni ca e ma e ciastko

Skonsolidowana struktura ud ia owa

Obr t roc n : 20

100 milion w ot ch

Stagnacja lub nie nac n spadek pr chod w r/r
Mar a EBITDA < 15% (lub nac

co poni ej konkurencji)

Zad u enie netto poni ej 2.5x EBITDA 12 miesi c
Zwrot kapita u (ROE) nac

co poni ej konkurencji

Bran e: pr em s lekki, produkcja c ci i w rob w
gotowych, wyroby chemiczne, tekstylne, itp.
1) Pow s e kr teria s kierunkowe, a nie wi
ce. Dopus c am
sp k niespe niaj c 1 lub 2 pow s ch kr teri w.

aanga owanie si w

Model działania | Obs ar

Struktura kapitałowa
i finanse

Pozyskanie i/lub
refinansowanie
kapitału

Business
Development

Ro budowa kana u ecommerce

Poprawa płynności

Pozyskiwanie nowych
kontraktów i lece

Bridge One pe ni rolę
CFO

Analiza i ewolucja
oferty produktowej

aanga owania

Struktura
organizacyjna i HR

Wdro enie
nowoczesnych struktur
zarządzania
Optymalizacja
systemów IT
Rekrutacja kompetencji

Optymalizacja
procesów produkcji

Technologia

Wdro enie now ch
metodologii pracy

Unowoc e nienie parku
maszynowego

Kwantyfikacja
w dajno ci (KPI)

Wdro enie technologii
do produktu

Zwi ks enie
wykorzystania maszyn

Pozyskanie funduszy
Unijnych

Model działania | Pr k adow timeline d ia a
Rok 1

0

Backstop / quick fix finansowy („gaszenie po aru”),
je li w maga tego s tuacja

1

Zatrudnienie CEO / general managera, identyfikacja
g wn ch obszarów budowania warto ci

2

Spor d enie 5-letniego planu biznesowego oraz
s c eg ow ch cel w (KPI) na najbli s rok

3

Pozyskanie dodatkowego kapitału i/lub
optymalizacja kosztowa obecn ch instrument w

4

Wdro enie nowej struktury organizacyjnej oraz
systemów informacyjnych i sprawozdawczych

Lata 2-5
Podsumowanie poprzedniego okresu; wyznaczenie
szczegółowych celów (KPI) na najbli s okres

0
Optymalizacja
struktury
kapitałowej

4

1
3

Optymalizacja
struktury kosztowej

Rekrutacja
nie b dn ch
kompetencji

2
Pozyskiwanie
nowych klientów i
kana w spr eda

Model działania | Finansowanie sp ki
Trzy s tuacje w kt r ch pos ukujem finansowania d u nego lub equity

1

2

3

Dodatkowy kapitał dłu ny na rozwój
niezadłu onej spółki

Refinansowanie / restrukturyzacja
długu zadłu onej spółki

Liquidity dla właścicieli w modelu
private equity

Ambitny plan ekspansji biznesu
w maga dodatkow ch rodk w
pieni n ch, dopasowan ch do
mo liwo ci bilansow ch ( asad nie
przekraczamy 3.0x EBITDA)

W pr padku, gd ad u enie sp ki
uniemo liwia atwe po skanie długu
instytucjonalnego, celem jest
refinansowanie istniej c ch kred t w
wra emisj dodatkowego d ugu
subordynowanego.

W a ciciele mog oc ekiwa w kupu
c ci ich ud ia w na poc tku
wsp prac lub powoli „cashować”
wzrost wartości biznesu w dalszych
etapach jako re ultat wsp prac
( anim nast pi M&A/IPO)

Preferowane instrumenty:

Preferowane instrumenty:

Preferowane instrumenty:

Kredyt bankowy

Obligacje BridgeFund

Obligacje BridgeFund

Obligacje BridgeFund

Leasing zwrotny

Ko-inwestycja equity

Leasing zwrotny

Mezzanine debt

Model działania | Wsp ln cel
Kilkukrotne zwiększenie EBITDA sp ki na pr estr eni pi ciu lat

Zwi ks enie warto ci aktywów sp ki
Uatrakcyjnienie portfolio produktów
Znac

ce wi ks enie wolnych przepływów pieni

n ch (FCF)

Warto

Wzrost wartości spółki: 5x

sp ki

Sprzeda większości udziałów (M&A), lub
Wejście na GPW (IPO)

Rok 0

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Rok 5

Model działania | Wynagrodzenie
Za w j tkiem powo anego c onka ar

du, Bridge One nie pobiera sta ego w nagrod enia a swoje us ugi

W nagrod enie Bridge One jest w du m stopniu u ale nione od efektów naszej pracy
Za osi gane kamienie milowe pr s uguj nam premie pieni

ne, lub w p acane w formie ud ia w (wg u nania w a cicieli)

Dodatkowo, otrzymujemy success fee w pr padku udanej transakcji spr eda

ud ia w sp ki (>50% pakiet)

W pr padku nieosi gni cia u godnion ch milestones przez 2 lata z rzędu, w a ciciele maj prawo zwolnić Bridge One z
mandatu ar d ania, be jakiejkolwiek kar umownej

Premie
W p acane roc nie, w oparciu o stopie osi gni cia
kamieni milowych
Stanowi okre lon część zysku operacyjnego (EBIT)
Mog b w p acone w formie udziałów, po ustalonej
obustronnie wycenie
Dodatkowo, Bridge One pr s uguj prowizje od
po skanego kapita u pieni nego

Success Fee
Wartość spółki na wyjściu (EV)

Fee %

1.0x

2.0x obecnej warto ci sp ki

0%

2.0x

3.0x obecnej warto ci sp ki

10%

3.0x

4.0x obecnej warto ci sp ki

20%

4.0x

5.0x obecnej warto ci sp ki

33%

> 5.0x obecnej warto ci sp ki

50%

Case study | Auto Centrum Lis
2012: autoryzowany dealer Hyundai i Mitsubishi z jednym salonem
spr eda w Kalis u
D ia alno

Wynik roczny netto (w milionach zł)

Bridge One (2013-2014):

Restruktur acja procedur i s stem w mot wac jn ch

5.90

Ro budowa ofert spr eda

5.13
4.71

Dywersyfikacja biznesu o naprawy powypdakowe
2018: sie salon w 6 marek (w t m premium)
lider w Wielkopolsce

niekwestionowany
2.67

Osiągnięcia Bridge One
7x w rost w niku netto w pierws m roku ar

2.05

d ania

1.50

24x w rost w niku netto w ci gu 4 lat
3x w rost spr eda

w ci gu 4 lat

Odwr cenie trendu spadkowego

0.45

0.30

0.22

0.19

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Case study | Granna

Rozpoczęcie
współpracy pomi d
Granna a Bridge One

VIII
2019

Restrukturyzacja kredytu
PKO BP + pozyskanie
dodatkowego kapitału na
sp at obowi a
publiczno-prawnych oraz
p nno

IX
2019

Robert Kowalczyk
do c a do Grann jako
ewn tr n menad er i
doradca operacyjny

I
2020

Do sp ki rekrutowan
zostaje nowy dyrektor
sprzeda y na Polsk
Pawe Wiec orkowski

II
2020

Na targach w Niemczech
zaprezentowany zostaje
PixBlocks gra powsta a w
w niku wsp prac e
startupem z grupy SciTech

Bridge One ora ar d
Granna finali uj Plan
Biznesowy na lata 20202024

III
2020

Doradc operac jn m Grann
ostaje sp ka 4Results
Robert Kowalczyk zostaje GM
oraz liderem zmiany

V
2020

Oczekiwane obroty za
II kwarta 2020 PLN
3.8m vs PLN 2.8m w
2019 (+36%) pomimo
pandemii Covid-19

VI
2020

Doko c on ostaje I etap reorganizacji pr edsi biorstwa
powstaje nowa struktura a w
niej nowe espo i ich lider

Nasz zespół
Centraln esp
ar d aj c portfelem sp ek, c c kompetencje twor enia pr edsi biorstw od era,
ar d ania inwest cjami t pu venture capital, private equity a tak e wied i do wiadc eniem akresu
finans w i r nk w kapita ow ch.

Artur Kupczunas

Adam Pluta

Sławomir Szymański

Marcin Markiewicz, CFA

Pr edsi biorca i business angel.
Za o ciel Bridge One, a tak e
grupy technologicznej SciTech,
r es aj cej w cluster sp ki
ro wijaj ce innowac jne
technologie w zakresie high-tech
(np. Saule Technologies) oraz IT
(np. Edge One Solutions).

Menad er finansow i inwestor
bogat m do wiadc eniem w
inwest cjach kapita ow ch. Od 3
lat wsp twor Bridge One i
wspiera sp ki w grupie SciTech.
Wc e niej 7 lat w Lond nie w
funduszu private equity oraz
bankowo ci inwest c jnej.

Specjalista w transakcjach typu
M&A i doradztwie w zakresie
finansowania i strategii sp ek,
bogat m do wiadc eniem
(ponad 9 lat) w takich sp kach
jak KPMG Advisory, Bank Pekao
czy Polenergia (z grupy Kulczyk
Investments).

Za o ciel i pre es Partners &
Ventures, butiku doradczego dla
ma ch i rednich firm. Pom g
kilkud iesi ciu sp kom wej na
New Connect lub GPW. Posiada
cert fikat CFA, Licencj Maklera
Papier w Warto ciow ch i
Certyfikat Doradcy w ASO.

Ul. Post pu 14B (parter)
02-676, Warszawa
+48 667 507 500
adam.pluta@bridge.one

