
€

PLN 155 m

EUR 36.6 m
PLN 159,7 m

EUR 37.4  m*

2015 r.
iZettle Lifebrain

EUR 10.2 m
PLN 44 m

EUR 19.4 m
PLN 83,5 m

INVESTMENT VALUE

SECTOR

EXIT VALUE

2 0 1 5 / 1 6

22%
Lifebrain

70%
iZettle 

IRR

hcetnif 

1/3
Tomasz Czechowicz / Managing Partner and Chief Investment Officer

Arek Podziewski / INDUSTRY, B2B & B2C SERVICES

Maciej Kowalski / RETAIL, TRANSPORT, MEDIA, TELECOMS

Krzysztof Konopiñski / HEALTHCARE, B2B SERVICES, FMCG AND FOODTECH/AGROTECH

£ukasz Wierdak / FINTECH, B2B SERVICES, FMCG, TELECOMS 

40%

INVESTMENT DATE

PLN 255 m

EUR 59.2 m*

H1’2018 – TIME OF EXITS!

PROJECT LEADER

iZettle 
FINTECH

Lifebrain
HEALTHTECH FINTECH

EUR 22 m (PLN  95 m)**

Dotpay/eCard 
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MACIEJ BOGACZYK KRZYSZTOF KONOPIÑSKI £UKASZ WIERDAK 

INVESTMENT VALUE:
PL/CEE: EUR 2.5 – 10 M
WE/IL: EUR 1 – 20 M

CAPITAL AVAILABLE FOR YOUR INVESTMENT

Dotpay/eCard 

*Subject to closing 

undisclosed

INVESTMENT VALUE:
EUR 20 75 M – 

MCI.EuroVentures – PE & Buyout

Maciej Kowalski
Fund Manager

MCI.TechVentures – VC & Growth

Tomasz Danis
Fund Manager

INVESTMENT TARGETS:
buyout or leverage  buyout / M&A’s
enterprise value > EUR 25 M
EBITDA > EUR 4 M 

INVESTMENT TARGETS:
PL/CEE: Rounds B/C/D (lead)
West Europe: Secondaries, 
Round A (take-a-look), 
B (co-lead), 
C/D (follow-on)

Fundusz nie gwarantuje realizacji za³o¿onego celu inwestycyjnego ani uzyskania okreœlonego wyniku inwestycyjnego. Wartoœæ aktywów, z uwagi na prowadzon¹ 
politykê inwestycyjn¹, mo¿e charakteryzowaæ siê wysok¹ zmiennoœci¹. Osoba rozwa¿aj¹ca objêcie certyfikatów inwestycyjnych musi liczyæ siê z ryzykiem utraty 
co najmniej czêœci wp³aconych œrodków. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji ka¿dego uczestnika zale¿y od dnia nabycia i dnia zbycia (umorzenia) certyfikatu 
inwestycyjnego Subfunduszu, od pobranych op³at w zwi¹zku z zapisami i umorzeniem certyfikatu inwestycyjnego oraz od ewentualnie wysokoœci nale¿nego 
podatku. Prezentowane dane s¹ wy³¹cznie informacjami historycznymi i nie stanowi¹ gwarancji osi¹gniêcia podobnych wyników w przysz³oœci.                          

Aktywa pod zarz¹dzaniem dotycz¹ funduszy inwestycyjnych zamkniêtych, administrowanych przez MCI Capital TFI S.A. Inwestycje portfelowe Funduszy s¹ 
zarz¹dzane przez PEM Asset Management Sp. z o.o. - czêœæ Grupy Kapita³owej Private Equity Manages S.A.                                                                              

Niniejsza prezentacja zosta³a przygotowana z zachowaniem nale¿ytej starannoœci, mo¿e jednak zawieraæ pewne niedok³adnoœci lub przeoczenia. Niniejsza 
prezentacja nie mo¿e byæ traktowana jako kompleksowa analiza wyników Funduszu. Ka¿da osoba, która zamierza podj¹æ decyzjê inwestycyjn¹ dotycz¹c¹ 
certyfikatów inwestycyjnych Funduszu powinna oprzeæ swoj¹ decyzjê na informacjach ujawnionych w oficjalnych sprawozdaniach finansowych i raportach 
bie¿¹cych sporz¹dzonych i opublikowanych zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, a tak¿e w statucie Funduszu oraz warunkach emisji. Niniejsza prezentacja 
zosta³a przygotowana wy³¹cznie dla celów informacyjnych i nie stanowi oferty zakupu lub sprzeda¿y instrumentów finansowych.                                                  

W zakresie czynnoœci marketingu produktów i us³ug œwiadczonych przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Funduszu zarz¹dzanego 
przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MCI Capital Towarzystwo Funduszy 
Inwestycyjnych S.A.                                                                                                                                                                                                                              
Pragniemy poinformowaæ, i¿ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane dla celów marketingu bêd¹ przechowywane do momentu zg³oszenia sprzeciwu wobec ich 
przetwarzania b¹dŸ do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.                                                                                                                                                 

Chcielibyœmy równie¿ poinformowaæ, ¿e przys³uguje Pani/Panu prawo do uzyskania informacji o treœci przetwarzanych danych, prawo dostêpu do swoich danych 
osobowych oraz prawo ¿¹dania ich sprostowania, usuniêcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia do innego administratora danych. Ponadto, 
w zakresie, w jakim podstaw¹ przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo jej wycofania, co jednak nie bêdzie mia³o wp³ywu
 na zgodnoœæ z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.                                                                                                                                       
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2. (wiêksza sekcja): tytu³/tekst: Dividends from portfolio companies in 2018

Loga spó³ek: ATM, ABC Data, Indeks

Do tego du¿a liczba: EUR 22.1 m (PLN 95 m) – i uwaga do tej liczby trzeba te¿ dodaæ „**”

 

DIVIDENDS FROM PORTFOLIO COMPANIES IN 2018 

* estimate*

DIGITAL CHAMPIONS IN THE PORTFOLIO

PORTFOLIO PRIOR TO EXITS

VC EXITS
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