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Szanowni Pañstwo,

Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny numer naszego Biule-

tynu, poœwiêcony w znacznej mierze tematyce europejskich

funduszy strukturalnych na lata 2007–2013.

W zwi¹zku z nasilaj¹cymi siê procesami fuzji i przejêæ w Pol-

sce, przybli¿amy Pañstwu tak¿e znaczenie badania due diligen-

ce w procesie akwizycji, zobrazowane krótkim wywiadem

z p. Andrzejem Diakunem – Prezesem spó³ki Elektrotim S.A.,

z któr¹ to firm¹ RC wspó³pracuje w zakresie projektów M&A,

przeprowadzaj¹c na jej zlecenie badania due diligence.

Zapraszam do lektury.

Konsultant

W³aœnie ruszy³a d³ugo oczekiwana runda sk³adania
wniosków o dofinansowanie w ramach europejskich
funduszy strukturalnych przyznanych dla Polski na lata
2007–2013. Jest to dobra wiadomoœæ dla firm wstrzy-
muj¹cych siê z rozpoczêciem planowanych przedsiê-
wziêæ, gdy¿ firmy te musz¹ rozpocz¹æ inwestycjê do-
piero po z³o¿eniu wniosku i otrzymaniu informacji, i¿
wniosek kwalifikuje siê do wsparcia, tak aby wydatki
zwi¹zane z t¹ inwestycj¹ mog³y byæ nastêpnie uznane
za kwalifikowane i w konsekwencji zrefundowane po
zakoñczeniu projektu.

Ca³kowita kwota œrodków przyznana w ramach po-
szczególnych programów operacyjnych to 67,3 mld �.
Przedsiêbiorcy mog¹ staraæ siê o dofinansowanie w ra-
mach takich programów jak m.in.: Innowacyjna Go-
spodarka, Infrastruktura i Œrodowisko, Kapita³ Ludzki,
Rozwój Polski Wschodniej. S¹ to generalnie programy
wspólne dla ca³ej Polski, co oznacza, ¿e korzystaæ
z nich bêdzie móg³ ka¿dy przedsiêbiorca (oczywiœcie
przy spe³nieniu okreœlonych wytycznymi przes³anek),
bez wzglêdu na to, gdzie ma swoj¹ siedzibê i gdzie pro-
wadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Bezpoœrednio adresowanym do przedsiêbiorców
i stworzonym g³ównie z myœl¹ o nich jest Program
Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG).
£¹czna suma œrodków finansowych przeznaczonych
na realizacjê POIG w okresie 2007–2013 wyniesie ok.
9,7 mld �, z czego ze œrodków UE pochodziæ bêdzie

ok. 8,3 mld �. Najistotniejsze z punktu widzenia wspie-
rania firm w ramach POIG jest zapewnienie wzrostu
innowacyjnoœci, wsparcia nowych technologii i wzro-
stu zatrudnienia, przy jednoczesnej dba³oœci o œrodowi-
sko. POIG realizowany bêdzie poprzez dziewiêæ prio-
rytetów tematycznych. Niew¹tpliwie znacznym zainte-
resowaniem przedsiêbiorców bêdzie cieszy³ siê Priory-
tet IV POIG, a w szczególnoœci jego Dzia³anie 4.4.
„Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyj-
nym”. Pierwszoplanowym celem Priorytetu IV jest

Fundusze Strukturalne 2007–2013
Ruszy³y dotacje unijne dla przedsiêbiorców!
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podniesienie poziomu innowacyjnoœci przedsiêbiorstw
poprzez stymulowanie wykorzystania w nich nowo-
czesnych rozwi¹zañ. W konsekwencji, staraj¹ce siê
o dotacjê przedsiêbiorstwo bêdzie musia³o wykazaæ
w dokumentacji aplikacyjnej innowacyjnoœæ realizowa-
nej inwestycji. Istotnym dla potencjalnych beneficjen-
tów jest to, i¿ w ramach wspomnianego wy¿ej
Dzia³ania 4.4. o dofinansowanie mog¹ siê staraæ tylko
takie projekty, których ca³kowita wartoœæ nie przekra-
cza 50 mln �, natomiast wartoœæ wydatków kwalifiko-
wanych, tj. objêtych wsparciem musi wynosiæ nie mniej
ni¿ 8 mln z³, lecz nie wiêcej ni¿ 160 mln z³.

Wspomniana kwota 8 mln z³ niejako „oddziela”
POIG od poszczególnych dzia³añ 16 Regionalnych
Funduszy Operacyjnych (RPO), w ramach których
przedsiêbiorcy równie¿ mog¹ staraæ siê o dotacje unij-
ne. Bud¿et wszystkich 16 RPO wynosi ok. 16 mld �.
W wypadku RPO, podawane w wytycznych ca³kowite
kwoty wartoœci projektu i zale¿ne od nich procentowo
kwoty wydatków kwalifikowanych s¹ ni¿sze ni¿
w POIG i przez to dla potencjalnego beneficjenta czê-
sto dogodniejsze – ³atwiej bowiem przedsiêbiorcy
zgromadziæ wk³ad w³asny w celu realizacji inwestycji
(inwestycjê trzeba zrealizowaæ ze œrodków w³asnych,
a dopiero po zakoñczeniu realizacji i rozliczeniu pro-
jektu przedsiêbiorca otrzymuje dotacjê na zasadzie re-
fundacji) oraz ma on mo¿liwoœæ ubiegania siê o dofi-
nansowanie równie¿ na inwestycje o ni¿szej wartoœci.
Wytyczne odnoœnie dzia³añ ka¿dego z 16 RPO zosta³y
przygotowane odrêbnie przez instytucje zarz¹dzaj¹ce
tymi programami, tj. w³adze poszczególnych woje-
wództw – ka¿dy z RPO zosta³ dostosowany do specyfi-
ki poszczególnych województw. W zwi¹zku z tym,
zró¿nicowane s¹ nie tylko dzia³ania w ramach poszcze-
gólnych RPO, ale te¿ kryteria kwalifikowalnoœci pro-
jektów oraz zasady oceny wniosków. „Wspólnym mia-
nownikiem” dzia³añ w ramach programów regional-
nych jest to, i¿ aby uzyskaæ dotacjê w ramach RPO
przygotowanego dla danego województwa, trzeba za-
równo mieæ siedzibê na terenie tego województwa, jak
i prowadziæ na jego terenie dzia³alnoœæ gospodarcz¹.

Wsparcie dla przedsiêbiorców przewidziane zo-
sta³o w odpowiednich dzia³aniach RPO równie¿ dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego (RPO WK-P).
Przedsiêbiorcy bêd¹ sk³adaæ wnioski g³ównie w ra-
mach Dzia³ania 5.2. „Wsparcie inwestycji przedsiê-
biorstw”. Ewentualni beneficjenci, w zale¿noœci od
swojego statusu (tj. czy kwalifikuj¹ siê do mikro,
ma³ych, œrednich czy du¿ych przedsiêbiorców), mog¹
ubiegaæ siê o dofinansowanie z Poddzia³ania 5.2.1
„Wsparcie inwestycji mikroprzedsiêbiorstw” (bud¿et
ponad 17 mln �) lub Poddzia³ania 5.2.2. „Wsparcie in-
westycji przedsiêbiorstw” (bud¿et ok. 99 mln �).
Przyk³adowe rodzaje inwestycji, które mog¹ zostaæ ob-
jête wsparciem w ramach 5.2. to: nabycie nieruchomo-
œci przeznaczonej na dzia³alnoœæ gospodarcz¹, budowa,
rozbudowa lub przebudowa budynków, unowocze-
œnienie, zakup nowych lub u¿ywanych urz¹dzeñ lub

maszyn – przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiêksze-
niu zatrudnienia.

• Dotacje w ramach pierwszego z wymienionych
wy¿ej poddzia³añ mog¹ uzyskaæ tylko mikroprzed-
siêbiorcy, a wartoœæ wspieranych projektów musi
siê mieœciæ w przedziale 75–500 tys. z³, przy czym
refundacja obejmie maksymalnie 70% wydatków
kwalifikowanych.

• Natomiast Poddzia³anie 5.2.2. przeznaczone jest
dla wszystkich grup przedsiêbiorstw, tj. mikro,
ma³ych, œrednich i du¿ych. Od statusu firmy zale¿y
jak¹ wartoœæ ma mieæ realizowane przedsiêwziêcie
– minimalna wartoœæ projektu dla mikro i dla du-
¿ych przedsiêbiorstw to 500 tys. z³, natomiast dla
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw to 100 tys. z³,
zaœ maksymalna to ka¿dorazowo 8 mln z³. Najwy¿-
szy poziom dofinansowania jaki mo¿e uzyskaæ be-
neficjent w ramach Poddzia³ania 5.2.2. to 50%
wydatków kwalifikowanych.

RC jako akredytowany przez PARP doradca ju¿
wczeœniej aktywnie wspiera³a przedsiêbiorstwa w po-
zyskiwaniu funduszy unijnych, tj. w ramach progra-
mów operacyjnych na lata 2004-2006. Wsparcie to
polega³o na przygotowaniu wniosków o dofinansowa-
nie oraz póŸniejszym monitoringu realizacji inwestycji
i rozliczeniu projektu. Poni¿ej zamieszczamy referencje
udzielone nam przez firmy, które skorzysta³y z dobro-
dziejstwa dotacji unijnych.

� Przygotowanie merytoryczne, profesjonalizm oraz fachowoœæ

dzia³añ – wszystko to spowodowa³o, i¿ spó³ka TOFAMA S.A. sko-

rzysta³a z us³ug doradczych œwiadczonych przez firmê Rissmann

Consulting (RC). W konsekwencji prawid³owego sporz¹dzenia

przez RC wniosku o dofinansowanie, nasza firma otrzyma³a dota-

cjê w ramach SPO WKP, dziêki której mogliœmy zrealizowaæ in-

westycjê polegaj¹c¹ na zakupie 4 nowoczesnych urz¹dzeñ, tj.

przecinarki do ciêcia plazmowego, 2 urz¹dzeñ filtrowentylacyj-

nych oraz wiertarko-frezarki sterowanej numerycznie. Firma RC

wspar³a nas równie¿ swoj¹ fachow¹ pomoc¹ w ca³oœciowym roz-

liczeniu projektu, w zwi¹zku z czym otrzymaliœmy pe³n¹ kwotê re-

fundacji, okreœlon¹ w umowie o dofinansowanie.

Zarz¹d TOFAMA S.A.

� ATS Sp. z o.o. dotychczas korzysta³a z pomocy RISSMANN Con-

sulting Sp. z o.o. kilkakrotnie. RC z powodzeniem opracowa³a dla

naszej firmy zarówno wnioski o dofinansowanie, jak równie¿ koñ-

cow¹ dokumentacjê rozliczeniow¹ w zwi¹zku z realizacj¹ nastê-

puj¹cych projektów: 1. „Wzrost konkurencyjnoœci ATS Sp. z o.o.

poprzez wdro¿enie zaawansowanych technologii informatycz-

nych” (Program SPO-WKP, Dzia³anie 2.3.), 2. „Udzia³ jako wy-

stawca w MT „TUBE” Düsseldorf, Niemcy, 24–28 kwietnia 2006”

(Program SPO-WKP, Poddzia³anie 2.2.2.), 3. „Udzia³ jako wy-

stawca w Miêdzynarodowych Targach Maszynowych MSV Brno

2007” (Program SPO-WKP, Poddzia³anie 2.2.2.).

Pragniemy podkreœliæ, i¿ kompetencje, wiedza oraz zaanga¿owa-

nie konsultantów RC pozwalaj¹ nam zarekomendowaæ us³ugi tej

firmy innym przedsiêbiorcom.

Zarz¹d ATS Sp. z o.o.
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� Elektrotim S.A. – spó³ka z bran¿y instalacji elektrycznych

i systemów automatyki dla budownictwa i przemys³u.

Historia Elektrotim S.A. siêga roku 1998, kiedy to nast¹pi³o

zawi¹zanie spó³ki i pierwsza emisja akcji. Od marca 2007 r. akcje

Elektrotim S.A. s¹ notowane na GPW w Warszawie. Kolejnym

etapem rozwoju firmy sta³a siê budowa grupy kapita³owej. Do tej

pory Elektrotim S.A. przej¹³ kontrolê nad trzema spó³kami:

PROCOM System S.A., Infrabud Sp. z o.o., ELEKTROMONT-BETA

Sp. z o.o. Skonsolidowane przychody netto Spó³ki ze sprzeda¿y

produktów, towarów i materia³ów wynios³y w 2007 r. 99,9 mln z³,

zaœ zysk netto w tym samym roku przekroczy³ kwotê 10 mln z³.

Elektrotim planuje dalsze przejêcia, tak aby Grupa Kapita³owa

osi¹gnê³a obroty rzêdu 130 mln z³ netto i wypracowa³a zysk na

poziomie 12 mln z³ netto w 2008 r.

Elektrotim S.A. ma na swoim koncie wiele nagród i wyró¿nieñ.

Tylko w 2007 roku firma otrzyma³a m.in.:

1) Wyró¿nienie GAZELE BIZNESU 2007

2) God³o EU STANDARD 2007

3) Dolnoœl¹ski Certyfikat Gospodarczy nr 0188/2007

Misja Elektrotim S.A. wyra¿a siê w stwierdzeniu: „Chcemy profe-

sjonalnie i kompleksowo realizowaæ oraz eksploatowaæ „elektry-

kê” i „automatykê”, daj¹c bezpieczeñstwo, pewnoœæ a tak¿e wy-

soki standard wyrobów i us³ug”.

Coraz wiêcej spó³ek krajowych uczestniczy w kon-
solidowaniu ró¿nych bran¿ gospodarki w Polsce.
W najlepsze trwa konsolidacja w budownictwie, prze-
myœle elektromaszynowym i odzie¿owym. Nabiera
tempa konsolidacja przemys³u spo¿ywczego czy ogól-
nie bran¿y handlowej. Przyk³adów mo¿na mno¿yæ
wiêcej.

Niezmiernie istotnym elementem ca³ego procesu fu-
zji i przejêæ, tj. ³¹czenia siê b¹dŸ przejmowania kontroli
jednej firmy przez drug¹ jest badanie due diligence,
które zasadniczo daje odpowiedŸ na dwa kluczowe py-
tania tj. (1) czy warto dokonywaæ okreœlonej akwizycji
(maj¹c œwiadomoœæ istniej¹cych ryzyk) oraz (2) na ja-
kich warunkach cenowych. Oczywiœcie samo badanie
jest procesem wielce z³o¿onym, gdy¿ dotyka wszyst-
kich aspektów funkcjonowania firmy.

Przeprowadzanie badania due diligence oraz
sporz¹dzanie raportu u³atwiaj¹cego gremiom decyzyj-
nym podejmowanie w³aœciwych decyzji co do danej
akwizycji jest jedn¹ ze specjalnoœci Rissmann Consul-
ting. Na przestrzeni ostatnich 9 miesiêcy (08.2007 –
04.2008) konsultanci RC przeprowadzili 10 komplek-
sowych badañ due diligence oraz dodatkowo 4 odrêb-
ne wyceny spó³ek, dzia³aj¹c na zlecenie takich firm jak
Elektrotim S.A., Apator S.A., Bytom S.A., Hydrotor
S.A., ABM Solid S.A.

Dzia³aj¹c na zlecenie Elektrotim S.A., konsultanci
RC uczestniczyli w 5 projektach, w 4 przypadkach do-
konuj¹c kompleksowego badania dd i w jednym sza-
cunkowej wyceny spó³ki. Przedmiotem badania by³y
aspekty prawne i administracyjne, rachunkowe, podat-
kowe i sprawozdawcze, finansowe i ogólnie ekono-
miczne, œrodowiskowe, kadrowe i inne zwi¹zane
z zarz¹dzaniem interesami badanej spó³ki.

Zachêcamy do lektury krótkiej rozmowy z Prezesem
Elektrotim S.A., p. Andrzejem Diakunem, który w kil-
ku s³owach przybli¿a znaczenie badania dd w procesie
akwizycji.

Rozmowa z Andrzejem Diakunem
– Prezesem Zarz¹du Elektrotim S.A.

RC: Panie Prezesie, firma któr¹ Pan kieruje, dziêki
dokonanym w 2007 r. przejêciom, ma ju¿ w³asne
doœwiadczenia w zakresie M&A. Jak istotne Pana
zdaniem jest znaczenie badania due diligence przy
podejmowaniu decyzji odnoœnie przejêcia kontroli
nad badan¹ spó³k¹?

� AD: Badanie takie jest absolutnie niezbêdne. Pozwa-
la ono ujawniæ ryzyka zwi¹zane z ewentualnym przejê-
ciem, u³atwiaj¹c zarz¹dowi podjêcie w³aœciwej decyzji,
nawet gdyby mia³a to byæ decyzja negatywna. Nie wy-
obra¿am sobie, aby ktokolwiek zdecydowa³ siê na

przejêcie innej spó³ki nie wykonuj¹c wczeœniej kom-
pleksowego badania dd.

RC: Czy mo¿e Pan wskazaæ, jak raporty z badañ
spó³ek przeprowadzonych przez RC wp³ynê³y na
Pañsk¹ opiniê o badanych spó³kach i ostateczn¹ de-
cyzjê o ewentualnym zakupie lub rezygnacji z zaku-
pu udzia³ów danej firmy?

� AD: Wszystkie raporty sporz¹dzone przez RC w spo-
sób wyczerpuj¹cy przedstawia³y istotne cechy spó³ek
bêd¹cych w polu naszego zainteresowania. Uwzglêd-
niaj¹c ostatni¹ dekoniunkturê na GPW, dziêki tym ra-
portom uda³o nam siê unikn¹æ zbêdnych wydatków.

RC: Jak ocenia Pan wspó³pracê z nasz¹ firm¹? Czy
poleci³by Pan innym przedsiêbiorcom planuj¹cym
dokonanie akwizycji us³ugi doradcze œwiadczone
przez RC w tym zakresie?
AD: RC da³a nam siê poznaæ jako sprawna i w pe³ni

profesjonalna firma doradcza. Nie tylko poleci³bym in-
nym spó³kom us³ugi RC, ale ju¿ to uczyni³em.

RC: Bardzo dziêkujemy za rozmowê.

Fuzje i przejêcia
Znaczenie badania due diligence w projektach M&A

� Andrzej Diakun,

Prezes Zarz¹du

Elektrotim S.A
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Summary

Kolejna akwizycja z udzia³em RC
jako doradcy

Dnia 30 kwietnia 2008 r. nast¹pi³o rozszerzenie Gru-
py Apator S.A. o Fabrykê Wodomierzy PoWoGaz S.A.
W³¹czenie PoWoGaz S.A. w struktury APATORA jest
kolejnym etapem realizowanej strategii, skierowanej
na uzyskanie pozycji lidera na rynkach Europy Œrodko-
wo-Wschodniej, zarówno w zakresie aparatury pomia-
rowej jak i ³¹cznikowej. W dniu 25 kwietnia 2008 r.
APATOR S.A. uzyska³ zgodê Urzêdu Ochrony Konku-
rencji i Konsumentów na dokonanie przejêcia kontroli
nad PoWoGaz S.A. RC uczestniczy³a w procesie ww.
akwizycji, przeprowadzaj¹c badanie due diligence oraz
przygotowuj¹c zg³oszenie zamiaru koncentracji do
UOKiK.

Spotkanie partnerów Grupy BOC

W dobie szybkiego postêpu informatyzacji stworzo-
ne zosta³y programy wspomagaj¹ce zarz¹dzanie proce-
sami biznesowymi w przedsiêbiorstwie, a RC wy-
chodz¹c naprzeciw potrzebom swoich klientów wspie-
ra ich w tej dziedzinie, wspó³pracuj¹c z BOC1 i propo-
nuj¹c przedsiêbiorcom wdro¿enie specjalistycznego
oprogramowania. System ADONIS(®) firmy BOC, jest
idealnym narzêdziem opracowanym w celu wspoma-
gania optymalizacji procesów, restrukturyzacji firmy
oraz redukcji kosztów. Niew¹tpliw¹ zalet¹ oprogra-
mowania jest jego elastycznoœæ i mo¿liwoœæ dostoso-
wania do indywidualnego profilu i potrzeb odbiorcy.
W dniach 18 i 19 wrzeœnia 2008 r. odbêdzie siê
w Wiedniu spotkanie partnerów Grupy BOC, do któ-
rych zalicza siê równie¿ RISSMANN Consulting.

1 BOC Information Technologies Consulting GmbH jest firm¹
konsultingow¹ o zasiêgu miêdzynarodowym i producentem
oprogramowania, specjalizuj¹cym siê w zarz¹dzaniu procesami
biznesowymi. Wœród u¿ytkowników oprogramowania BOC
znajduj¹ siê m.in.: ThyssenKrupp Energostal S.A., Uniqa, AIG
Credit, BRE Leasing, OMV, Vodafone D2, Telefonica, Austrian
Airlines oraz wiele innych przedsiêbiorstw, banków, korporacji
ubezpieczeniowych i wy¿szych uczelni. Rissmann Consulting od 5
lat wspó³pracuje z BOC.

Inne wydarzenia

The present issue of the RC newsletter deals with due dili-
gence as an important stage in the process of M&A, and with
the European Union Structural Funds 2007–2013.

In the article „European Union Grants for Businesses Have
Begun!” the main programs for Polish companies in
2007–2013 are described. This article contains important in-
formation for businesspeople interested in financial support
from European Union, for example, criteria of the funds’
grants or amounts of particular funds.

RC has succeeded in its clients’ applications for EU funds
for 2004–2006. Applications which we prepared for finan-
cing for Tofama S.A. and ATS Sp. z o.o. received subsidies
within the SPO-WKP Program. For ATS Sp. z o.o. RC pre-
pared applications for European Union grants and final set-
tlements in connection with several projects. One example
is, „Increase of the competitiveness of ATS Sp. z o.o. by im-
plementation of advanced IT technology” (SPO-WKP
Programme, 2.3.). After RC’s preparation of an application
for a European Union subsidy, Tofama S.A. received a grant
in the SPO WKP project. With this grant it was able to pur-
chase four valuable pieces of equipment for the firm. Fur-
thermore, consultants of RC assisted Tofama S.A. in the total
settlement of the project, and as a result Tofama S.A. ob-
tained a full refund originally determined in the subsidy
agreement. Additionally, another project of our client, also
prepared by RC, placed high on a list of projects recom-
mended for support within the framework of sub-measure
2.2.1., Subsidies for Innovative Investments.

The article about due diligence describes RC’s projects of

due diligence as well as the influence of due diligence results

on investors’ decisions about possible acquisition.

In the period of the last nine months (08.2007–04.2008),
RC consultants conducted 10 processes of due diligence and
four individual evaluations of companies acting for such firms

(Elektrotim S.A., Apator S.A., Bytom S.A., Hydrotor S.A.,
ABM Solid S.A.). The subjects of RC’s due diligence processes
are legal, administrative, tax, reporting, financial, and other
economic and legal aspects of company operations.

The summary of the above-mentioned article is an opinion
of Mr. Andrzej Diakun, CEO of Elektrotim S.A., about the
services provided by RISSMANN Consulting.

Also in this issue:
• Information about another acquisition conducted with

RC’s participation: on 30 April 2008 the Group of
APATOR S.A. was increased by the purchase of shares of
Fabryka Wodomierzy PoWoGaz S.A. On 25 April 2008,
the Office of Competition and Consumer Protection gave
the required consent for acquisition of PoWoGaz S.A.
RISSMANN Consulting participated in this project by
conducting due diligence and preparing an intention to
concentrate for OCCP.

• Invitation for RC to the 12th BOC Strategic Partner
Meeting – 18 and 19 September 2008 in Vienna.


