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Warszawa 25.05.2022r. 

 

 

OFERTA 

 

Niniejszym przedstawiamy w imieniu Antares Corporate Finance Sp. z o.o. (dalej: „Doradca”) propozycję 

świadczenia usług doradczych dla Radpol SA z siedzibą w Człuchowie (dalej: Radpol).   

Radpol jest zainteresowane wyceną akcji spółki, w celu zaproponowania warunków odkupienia akcji od 

akcjonariuszy mniejszościowych w ramach wykupu przymusowego.   

 

Proponowany zakres projektu 

 

 

Doradca proponuje następujący zakres prac:   

 

➢ Sporządzenie wyceny akcji spółki Radpol metodą skorygowanych aktywów netto oraz,  

➢ sporządzenie wyceny akcji spółki Radpol metodą porównań rynkowych (mnożnikową).  

 

 

Doradca proponuje sporządzenie wyceny dwiema komplementarnymi metodami należącymi do dwóch grup 

metod wyceny: majątkowej i porównawczej.  

  

Metody majątkowe 

Do grupy metod majątkowych zalicza się m.in. metodę skorygowanych aktywów netto, wskazaną dla spółek 

dysponujących istotnym majątkiem rzeczowym. Opierają się one na analizie materialnego i niematerialnego 

majątku, którym posługuje się spółka z jednoczesną korektą o wartość zobowiązań. Wartość majątku  

jest ujmowana w wartości rynkowej, która może się różnić od wartości ewidencyjnych.  

 

 

Metody porównawcze 

Grupa metod porównawczych, nazywanych również metodami wskaźnikowymi, jest uważana za drugą 

najbardziej popularną grupę metod wyceny. Metody te bazują na założeniu, że podobne aktywa cechują się 
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podobną wartością rynkową. Bazą do porównań są wartości rynkowe spółek o porównywalnym  

profilu biznesowym notowane na GPW w Warszawie (lub ewentualnie na innych giełdach zagranicznych)  

lub transakcje kupna/sprzedaży akcji lub udziałów spółek podobnych do spółki wycenianej.  

Metoda porównań rynkowych jest często wykorzystywana do wyceny wartości spółek przez inwestorów 

branżowych, ale również finansowych.  

 

W opinii Doradcy, po zapoznaniu się z wynikami finansowymi przedmiotu wyceny rekomenduje 

zastosowanie metody skorygowanych aktywów netto oraz metody porównawczej. Zastosowanie tych metod 

wyceny jest adekwatne do profilu wycenianej spółki, jej wyników finansowych oraz pozwoli na zachowanie 

wymaganej ostrożności w wycenie aktywów.  

 

 

Wynagrodzenie: 

Poniżej przedstawiamy cennik za nasze usługi. Ceny w tabeli są cenami netto i należy doliczyć do nich  

23% VAT.  

  

Lp. Usługa 
Cena netto 

(w zł) 
Płatność 

1. Opracowanie wycen wartości metodą 

skorygowanych aktywów netto  oraz 

metodą porównawczą.  

 25 000  7 dni od daty odebrania pracy   

    

  

Powyższe wynagrodzenie nie obejmuje:  

➢ ewentualnych kosztów wyceny nieruchomości oraz innych istotnych aktywów przez rzeczoznawcę 

majątkowego, o ile takie analizy będą uzasadnione, 

➢ tłumaczeń dokumentów na języki obce o ile takie tłumaczenia będą uzasadnione. 

 

Doradcy przysługuje uzasadniony i uzgodniony ze Zlecającym zwrot kosztów wyjazdów służbowych, 

związanych z pracami realizowanymi na rzecz Zlecającego.  
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Niniejsza oferta ma charakter wstępny. Zobowiązanie Doradcy do wykonywania określonych czynności  

na rzecz spółki powstanie w związku z powyższym, w momencie podpisania odpowiedniej umowy  

pomiędzy Zlecającym oraz Doradcą.  

 

Zespół wykonawczy ze strony Doradcy: 

Marcin Lewandowski – Prezes Zarządu – Koordynator Projektu 

Justyna Strysik-Lewandowska – Dyrektor  

Analitycy 

 

 

Czas wykonania umowy: 

Doradca deklaruje opracowanie analiz i dokumentacji w ciągu trzech tygodni, pod warunkiem niezwłocznego 

przekazania przez Zleceniodawcę danych źródłowych (na podstawie złożonego zapotrzebowania 

informacyjnego).   

Doradca może  rozpocząć prace niezwłocznie po uzgodnieniu warunków współpracy i podpisaniu 

odpowiedniej umowy.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Marcin Lewandowski  
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Załącznik 1.  

METODYKI WYCEN 

METODYKA WYCENY METODĄ SKORYGOWANYCH AKTYWÓW NETTO  

 

Założenie podstawowe  

Wycena metodą skorygowanych aktywów netto odbywa się z uwzględnieniem założenia kontynuacji 

działalności - przyjmuje się, że wyceniane przedsiębiorstwo/spółka dysponuje zorganizowanym, zdolnym do 

generowania dochodu zespołem aktywów, zasobów ludzkich oraz nie występuje bezpośrednie zagrożenie 

zaprzestania działalności. 

Wartość aktywów netto jest równa sumie wartości poszczególnych pozycji majątku przedsiębiorstwa 

pomniejszonych o wysokość pasywów obcych służących do jego finansowania. Opisaną relację przedstawia 

poniższe zestawienie: 

(+) wartości niematerialne i prawne (nabyte koncesje, patenty, znaki towarowe) 

(+) rzeczowe składniki majątku trwałego i inwestycje (grunty, budynki i budowle, maszyny i urządzenia, 

środki transportu, inne środki trwałe, inwestycje rozpoczęte) 

(+) finansowe składniki majątku trwałego (papiery wartościowe, udziały w podmiotach gospodarczych) 

(+) należności długoterminowe 

(+) inwestycje długoterminowe 

(+) majątek obrotowy (zapasy, należności, środki pieniężne) 

(+) rozliczenia międzyokresowe czynne 

(-) kredyty i pożyczki 

(-) zobowiązania bieżące (zobowiązania wobec dostawców, budżetu i ZUS, z tytułu wynagrodzeń i inne) 

(-) fundusze specjalne 

(-) rezerwy i inne pasywa 

(-) rozliczenia międzyokresowe bierne 
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______________________________________________________________ 

(=) WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO 

Zapisy księgowe wyrażające wartość księgową poszczególnych składników aktywów przedsiębiorstwa nie 

w pełni odpowiadają ich wartości godziwej. Różnice te wynikają m.in. z: 

▪ zasad rachunkowości określających sposób księgowania i metody wyceny poszczególnych pozycji 

aktywów, 

▪ inflacji, w znacznym stopniu wpływającej na wzrost lub spadek wartości rynkowej składników 

majątkowych. 

Ograniczenia te dotyczą również pasywów obcych, a związane są przede wszystkim z ujmowaniem niektórych 

zjawisk w ewidencji pozabilansowej. W rezultacie w bilansie przedsiębiorstwa nie są wykazywane takie 

pozycje jak na przykład naliczone, lecz nie zaksięgowane odsetki od zobowiązań przeterminowanych, 

zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń czy gwarancji. 

W celu urealnienia wartości godziwej aktywów i pasywów przeprowadzany jest przegląd i weryfikacja 

poszczególnych pozycji bilansu przedsiębiorstwa, sporządzonego na datę oszacowania. W zależności od skali 

i specyfiki działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwo można określić kryteria istotności co do aktywów 

i zobowiązań podlegających przeglądowi w celu wprowadzenia korekt w stosunku do ich wartości księgowej.  

Procedura 

Procedura sporządzania wyceny metodą skorygowanych aktywów netto obejmuje następujące fazy: 

▪ Pozyskanie informacji źródłowych niezbędnych w procesie szacowania. 

▪ Analiza poszczególnych pozycji bilansu według stanu na dzień bilansowy. 

▪ Identyfikacja nieruchomości zaprezentowanych w bilansie i w operatach szacunkowych aktualnych na 

datę oszacowania. 

▪ Określenie wartości korekty wynikającej z przeszacowania poszczególnych środków trwałych do ich 

wartości godziwej. 

▪ Identyfikacja pozostałych kluczowych pozycji bilansowych na podstawie przesłanych informacji 

analitycznych oraz przeprowadzenie ewentualnych korekt do wartości godziwej poszczególnych 

pozycji bilansowych.  

▪ W przypadku stwierdzenia utraty wartości przez dane aktywo dokonanie odpowiedniego odpisu. 
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▪ Zawiązanie rezerwy podatkowej z tytułu przeszacowania wartości poszczególnych pozycji 

bilansowych, o ile będzie to uzasadnione ekonomicznie. 

▪ Prezentacja bilansu z uwzględnieniem korekt. 

 

Metodyka wyceny środków trwałych 

Wartość środków trwałych Spółki, grup 3-8 oraz wartości niematerialnych i prawnych została oszacowana 

poprzez zaktualizowanie początkowych nakładów inwestycyjnych oraz ustalenie okresu ekonomicznej 

użyteczności poszczególnych składników:  

• Wartości początkowe zostały zindeksowane na datę wyceny wskaźnikami zmian cen produkcji 

przemysłowej GUS. W ten sposób skorygowano wartość początkową każdego ze składników.   

• Dla poszczególnych składników środków trwałych określony został ich okres ekonomicznej 

użyteczności. 

• Na podstawie stosunku faktycznego czasu pracy oraz okresu ekonomicznej użyteczności obliczono 

stopień (%) umorzenia poszczególnych składników. 

• Stopień ten pomnożono przez zaktualizowaną wartość początkową, otrzymując rzeczywistą wartość 

umorzenia. 

• Wartość godziwą środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzyskano odejmując 

wartość umorzenia od zaktualizowanej wartości początkowej. 

• W stosunku do wartości składników majątku trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych 

będących po okresie ekonomicznej użyteczności naliczono wartość rezydualną. 

 

METODYKA WYCENY METODĄ PORÓWNAWCZĄ (MNOŻNIKOWĄ) 

Założenia podstawowe 

Wyceny metodami porównawczymi polegają na określeniu wartości wycenianej spółki w oparciu o: 

◼ Relację wartości rynkowej porównywalnych spółek do ich wybranych wielkości 

ekonomiczno-finansowych – tzw. mnożnik, 

◼ Wybrane wielkości ekonomiczne spółki wycenianej – tzw. kategoria bazowa. 
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 Schemat metody porównawczej: 

 

V = M x B 

 

V wartość wycenianej firmy lub aktywa, 

M mnożnik, wyrażający relację rynkowej ceny porównywalnych firm lub aktywów do ich wybranych 

wielkości ekonomicznych, 

B wartość kategorii bazowej w wycenianym przedsiębiorstwie (zysk netto, EBITDA, itp.); 

 

Procedura 

Przeprowadzenie wyceny metodą porównawczą obejmuje: 

1. Wybór spółek porównywalnych, 

2. Wybór mnożników do wyceny, 

3. Normalizacja wielkości bazowych wycenianej firmy (jeśli jest konieczne), 

4. Normalizacja wielkości bazowych spółek porównywalnych (jeśli jest konieczne), 

5. Zastosowanie dyskonta za brak płynności lub innych korekt, 

6. Obliczenie wyników wyceny, ich analiza i interpretacja. 
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Załącznik 2. 

 

WYBRANE DOŚWIADCZENIA DORADCÓW W ZAKRESIE PROJEKTU 

 

Doradca w toku dotychczasowej pracy zawodowej zrealizował szereg projektów związanych z wycenami 

wartości przedsiębiorstw i wartości niematerialnych i prawnych. Spółka Antares Corporate Finance Sp. z o.o. 

realizowała projekty dla: 

➢ spółek Skarbu Państwa (Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, Zakład Energetyczny Łódź – 

Teren, Zakład Energetyczny Płock, Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego SA), 

➢ spółek prywatnych (Inwemer, Mago, Instal Białystok, Cefarm Warszawa), 

➢ spółek z udziałem kapitału zagranicznego (Rieber Foods Polska, Eti-Polam), 

➢ firm giełdowych (PKM DUDA, Signity, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, spółki grupy 

ORLEN, Orzeł Biały, Grupa Ecowipes), 

➢ jednostek samorządowych (Urząd Miasta w Skierniewicach, Urząd Miasta Płocka), 

➢ instytucji finansowych (Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych). 

 

W trakcie wieloletniej pracy w branży konsultingowej, Antares Corporate Finance Sp. z o.o. zrealizował 

analizy strategiczne oraz wyceny wielu podmiotów reprezentujących różne sektory gospodarki. Poniżej 

prezentujemy wybrane doświadczenie Antares Corporate Finance Sp. z o.o. o zbliżonej tematyce. 

Wybrane doświadczenia Antares Corporate Finance Sp. z o.o. i zespołu w zakresie projektu: 

 

Wyceny wartości aktywów dla instytucji finansowych  

Antares prowadzi prace związane z wyceną wartości aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych  

od 2007 roku.  

Wyceniamy obecnie ponad 50 funduszy typu FIZAN oraz FIZ. Oczywiście ich liczba może się zmieniać w 

związku np. z likwidacją funduszy lub zawieraniem umów na wycenę aktywów nowych funduszy.  

Wykonujemy lub wykonywaliśmy wyceny wartości dla następujących podmiotów: 

- Agio TFI SA 
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- BPS TFI SA 

- White Berg TFI SA 

- Eques TFI SA 

- Opoka TFI SA 

- Noble Funds TFI SA  

- Ostoja TFI SA  

- Provide TFI SA 

- Origin TFI SA. 

 

Transakcje pozyskania kapitału / sprzedaży spółek  

➢ Fantasy Expo Sp. z o.o. we Wrocławiu – pozyskanie inwestora poprzez podwyższenie kapitału  

dla agencji marketingowej; 

➢ Orbitvu Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach – pozyskanie inwestora finansowego poprzez podwyższenie 

kapitału dla spółki produkującej profesjonalny sprzęt fotograficzny; 

➢ Climbex S.A. w Opolu – sprzedaż pakietu większościowego spółki z sektora usług przemysłowych, 

podwyższenie kapitału, pozyskanie inwestora branżowego; 

➢ Opieka i Zaufanie S.A. w Łodzi – sprzedaż pakietu większościowego spółki zajmującej się usługami 

opiekuńczymi, podwyższenie kapitału, pozyskanie inwestora finansowego; 

➢ Globol Sp. z o.o. w Warszawie - sprzedaż spółki handlowej, pozyskanie zagranicznego inwestora 

branżowego; 

➢ Polskie e-Płatności SA w Rzeszowie – pozyskanie finansowania dla przedsięwzięcia typu start-up  

(w dziedzinie procesowania i rozliczania transakcji kartami płatniczymi); 

➢ Comfort Sp. z o.o. w Zgorzelcu – sprzedaż spółki zajmującej się produkcją wielkogabarytowych 

prefabrykatów budowlanych, pozyskanie inwestora finansowego; 

➢ Kiljańczyk Sp. z o.o. w Warszawie – sprzedaż spółki dealerskiej, pozyskanie inwestora branżowego; 
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➢ Savex Sp. z o.o. w Zgorzelcu – sprzedaż pakietu większościowego spółki z sektora budownictwa 

energetycznego, pozyskanie inwestora finansowego; 

➢ MPL Technology Sp. o.o. w Krakowie – sprzedaż spółki handlowej, udział w pozyskaniu 

zagranicznego inwestora branżowego; 

➢ Ferrex Sp. z o.o. w Poznaniu – sprzedaż odlewni żeliwa, pozyskanie inwestora finansowego. 

Strategie rozwoju spółek  

➢ Sporządzenie w 2013 roku kompleksowej analizy strategicznej i finansowej spółki Mago S.A.  

w Nadarzynie, specjalizującej się w produkcji mebli sklepowych i magazynowych. Projekt obejmował 

także opracowanie nowej struktury organizacyjnej i struktury grupy oraz projekcje finansowe i analizę 

możliwości finansowania rozwoju.  

➢ Sporządzenie całościowej analizy strategicznej i finansowej spółki Meprozet Stare Kurowo Sp. z 

o.o., firmy będącej producentem konstrukcji stalowych i świadczącej usługi cynkownicze.  

Projekt obejmował również projekcje finansowe i analizę potencjalnych źródeł finansowania  

spółki Meprozet. 

➢ Sporządzenie analizy strategicznej oraz strategii rozwoju wraz z projekcjami finansowymi  

dla spółki komunalnej MPWiK Sp. z o.o. w Jaworznie.  

➢ Sporządzenie analizy strategicznej oraz strategii rozwoju wraz z projekcjami finansowymi  

dla spółki komunalnej Średzka Woda Sp. z o.o. w Środzie Śląskiej.  

➢ Sporządzenie analizy strategicznej i opracowanie strategii rozwoju dla spółki Inwemer System  

Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim zajmującej się ochroną mienia i usługami czystościowymi. 

Projekt obejmował również sporządzenie wyceny wartości. 

➢ Opracowanie analiz strategicznych i opracowanie strategii rozwoju dla spółki informatycznej  

OPTeam S.A. z siedzibą w Rzeszowie. Projekt obejmował także wycenę wartości. 

➢ Uczestnictwo w sporządzeniu analiz strategicznych, opracowanie koncepcji rozwoju oraz koncepcji 

restrukturyzacji grupy kapitałowej spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. 

➢ Sporządzenie kompleksowej analizy strategicznej i finansowej spółki z sektora zbrojeniowego 

Wojskowe Zakłady Lotnicze WZL 1 w Łodzi. Analiza zawierała także określenie kierunków 

rozwoju oraz projekcje finansowe na lata 2008-2012. 

➢ Sporządzenie kompleksowej analizy strategicznej i finansowej spółki z sektora zbrojeniowego 

Wojskowe Zakłady Lotnicze WZL 4 w Warszawie. Analiza zawierała także określenie kierunków 

rozwoju oraz projekcje finansowe na lata 2008-2012. 

➢ Sporządzenie kompleksowej analizy strategicznej i finansowej spółki z sektora zbrojeniowego 

Wojskowe Zakłady Lotnicze WZL 2 w Bydgoszczy. Analiza zawierała także określenie kierunków 

rozwoju oraz projekcje finansowe na lata 2008-2012. 
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Restrukturyzacja grup kapitałowych  

➢ Antares Corporate Finance Sp. z o.o. sporządziła całościową koncepcję restrukturyzacji obszaru 

spółek zależnych Enea S.A. (25 spółek) pod kątem ich integracji, restrukturyzacji lub zbycia.  

Projekt obejmował również analizę finansowych i społecznych efektów restrukturyzacji.  

 

Najwięksi klienci: 

 

➢ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie 

Antares Corporate Finance Sp. z o.o. był w latach 2003-2013 roku stałym doradcą Polskiej Wytwórni 

Papierów Wartościowych S.A. w zakresie restrukturyzacji jej grupy kapitałowej, wyceny wartości spółek 

zależnych dla potrzeb inwestycji i dezinwestycji oraz nadzoru właścicielskiego. W ramach tej współpracy 

uczestniczył w realizacji licznych projektów, m.in.: 

o Opracował analizę możliwych wariantów zaangażowania PWPW S.A. w działalność związaną  

z ochroną mienia (dalsze inwestycje, dezinwestycje, fuzje i inne). 

o Dokonał kilkakrotnie wyceny wartości Przedsiębiorstwa Ochrony i Informacji Fabwel oraz Fabwel 

Ochrona (później PWPW Ochrona) dla potrzeb transakcji kapitałowych. 

o Dokonał wyceny, kilkoma metodami, spółki Elkart Sp. z o.o. dla potrzeb transakcji kapitałowych. 

o Dokonał wyceny wartości, różnymi metodami, spółki informatycznej PWPW-Technologie 

Informatyczne Sp. z o.o. 

o Opracował założenia systemu analizy inwestycji kapitałowych oraz nadzoru właścicielskiego dla 

Biura Grupy Kapitałowej oraz przeprowadził serię szkoleń w tym zakresie. 

 

 

➢ OPTeam S.A. w Rzeszowie  

Dla spółki informatycznej OPTeam S.A. (największego producenta elektronicznych legitymacji 

studenckich, prowadzącego inwestycję budowy centrum rozliczeniowego elektronicznych płatności  

i Centrum Projektowego Nowoczesnych Technologii) Antares Corporate Finance Sp. z o.o. przeprowadził 

następujące zlecenia: 

o Pozyskanie inwestora strategicznego dla projektu inwestycyjnego Centrum Rozliczeniowego 

Polskie ePłatności S.A. – podpisanie umowy inwestycyjnej z Polską Wytwórnią Papierów 

Wartościowych S.A. nastąpiło w grudniu 2009 r. 

o Analizę strategiczną i opracowanie strategii rozwoju spółki OPTeam S.A. 
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o Wycenę wartości spółki OPTeam S.A. oraz jej zorganizowanych części dla potrzeb nawiązania 

współpracy kapitałowej z zewnętrznymi inwestorami. Wyceny, w różnych wariantach, zostały 

sporządzone metodami dochodowymi oraz majątkowymi. 

o Wycenę wartości spółki informatycznej Elektra Sp. z o.o. oraz opracowanie koncepcji jej akwizycji. 

Transakcja zrealizowana w 2006 roku.   

o Antares Corporate Finance Sp. z o.o. była doradcą finansowym w procesie emisji publicznej 

OPTeam S.A. – udany debiut miał miejsce 11 października 2010 r. Obecnie Antares jest 

doradcą Zarządu Emitenta. 

 

➢ Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA w Warszawie 

Antares Corporate Finance Sp. z o.o. była doradcą WSiP S.A., największego polskiego wydawnictwa 

edukacyjnego w procesach restrukturyzacji majątku oraz grupy kapitałowej. Doradca opracował projekt 

restrukturyzacji grupy kapitałowej WSiP S.A. oraz sporządził wyceny metodami dochodowymi  

i majątkowymi spółki WKRA S.A. i Dom Książki S.A. oraz Działu Logistyki WSiP S.A. dla potrzeb 

transakcji kapitałowych. 

 

➢ Signity S.A. w Warszawie (wcześniej ComputerLand S.A.) 

Na zlecenie spółki Sygnity S.A. Antares Corporate Finance Sp. z o.o. dokonała analizy  

ekonomiczno-finansowej oraz wyceny (metodą dochodowa oraz metodą porównań rynkowych),  

spółek informatycznych – celów potencjalnej inwestycji kapitałowej ComputerLand S.A. 

➢ Zakład Energetyczny Łódź -Teren S.A. w Łodzi 

o Doradca dokonał wyceny wartości ZEŁ-T oraz Łódzkiego Zakładu Energetycznego S.A.  

oraz przeprowadził inne analizy dla potrzeb obliczenia parytetu planowanej fuzji dwóch zakładów 

energetycznych (Grupa Ł-2). 

o Doradca dokonał analizy wartości spółki Zakład Energetyczny Łódź-Teren dystrybucja Sp. z o.o.  

dla potrzeb przekształceń w grupie kapitałowej. 

 

➢ ENEA S.A. w Poznaniu   

Na zlecenie energetycznego koncernu dystrybucyjnego ENEA S.A., Antares Corporate Finance Sp. z o.o. 

sporządziła następujące analizy: 

o Wycenę wartości spółki Energetyka Wysokich i Najwyższych Napięć (EWiNN) Sp. z o.o. w 

Poznaniu dla potrzeb nabycia pakietu udziałów. 
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o Analizę i koncepcję restrukturyzacji grupy kapitałowej ENEA S.A. Analiza obejmowała 25 spółek 

zależnych z pięciu obszarów i zawierała analizę stanu aktualnego, koncepcję restrukturyzacji  

i integracji, analizę skutków ekonomicznych i społecznych, harmonogramy działania oraz biznes 

plany i projekcje finansowe.  

 

➢ Mago S.A.  

Na zlecenie Mago S.A., wiodącego producenta techniki sklepowej (regały sklepowe i boksy kasowe)  

oraz magazynowej Antares Corporate Finance Sp. z o.o. dokonał szeregu analiz (projekt w toku): 

o Analiza strategiczna Mago S.A. oraz podmiotów wchodzących w skład jej grupy kapitałowej. 

o Opracowanie koncepcji organizacyjnej i zarządczej Mago S.A. i podmiotów powiązanych. 

o Opracowanie biznes planów i projekcji finansowych dla Mago S.A. i podmiotów powiązanych.  

o Wycena wartości know – how dla potrzeb wniesienia do spółki powiązanej. 

o Wyceny oraz analizy due dilligence biznesowo-finansowe potencjalnych celów akwizycji. 

 

➢ Polpharma SA w Starogardzie Gdańskim  

Na zlecenie spółki Polpharma S.A. Antares Corporate Finance Sp. z o.o. przeprowadziła analizę 

feasibility study i sporządziła biznes plany dla dwóch dużych instalacji przemysłowych wraz z modelami 

finansowymi i analizą efektywności inwestycji.  

 

➢ Orzeł Biały S.A. w Bytomiu 

Na zlecenie spółki giełdowej, zajmującej się recyklingiem akumulatorów i produkcją ołowiu Doradca 

sporządził: 

o Analizy typu feasibility study dla różnego typu inwestycji ekologicznych i  rozwojowych spółki  

Orzeł Biały S.A. 

o Identyfikację, analizę oraz wycenę wartości potencjalnych celów inwestycji kapitałowych  

dla spółki Orzeł Biały S.A. 

 

 

Na życzenie jesteśmy gotowi przedstawić pełną listę referencyjną. 
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