
CORE 

Doradztwo w zakresie rozwoju i 
zarządzania przedsiębiorstwem
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Kim jesteśmy

Core to firma zajmująca się fuzjami i przejęciami oraz finansami 
przedsiębiorstw, prowadząca działalność w zakresie 
aktywności pochodnych w zakresie rozwoju biznesu oraz 
doradztwa w zakresie zarządzania.

Core jest niezależnym doradcą zajmującym się wspieraniem 
przedsiębiorstw w obszarze Europy Środkowej i Wschodniej.

Jesteśmy obecni w Polsce i Europie Środkowowschodniej od 
1994 roku. 

2



Czym się zajmujemy
Core pomaga przedsiębiorstwom budować i prowadzić efektywne 
organizacje, obniżać koszty poprzez poprawę wydajności, rozpoznawać 
szanse i wchodzić na nowe rynki. Robimy to dzięki kompleksowemu 
zestawowi usług, które obejmują:
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• organizacja biznesowa;
• doradztwo w zakresie 

zarządzania;
• Fundusze strukturalne 

UE i Specjalne strefy 
ekonomiczne; 

• doradztwo i pomoc 
prawna; 

• doradztwo podatkowe i 
optymalizacja 
podatkowa;

• księgowość i płace; 

• marketing i badania 
partnerów

• bankowość inwestycyjna;
• M&A
• IT outsourcing
• Tymczasowe zarządzanie
• Zasoby ludzkie
• Studium wykonalności



Gdzie się znajdujemy 
Core posiada 2 biura w 2 krajach: Polsce i 
Włoszech. 

Kluczowe relacje na innych rynkach, takich jak 
Węgry, Rumunia, Kraje bałtyckie, Ukraina i 
Bałkany, zapewniają pełen zasięg na terytorium 
europejskim.

Zespół Core składa się z dyrektorów i 
współpracowników posiadających praktyczne 
doświadczenie w zarządzaniu w Polsce i/lub w 
regionie. Lokalny personel z dobrą znajomością 
rynku i udokumentowanymi osiągnięciami.

Warszawa,
Polska

(główna 
siedziba)

Mediolan, 
Włochy
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Struktura organizacyjna
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Struktura udziałów
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Kluczowe osoby
Donato Di Gilio, Partner zarządzający. Prezes Zarządu oraz C.E.O.
Donato urodził się w 1962 roku w Varese i ukończył prawo na Uniwersytecie w Mediolanie. Pracuje w Polsce od 1992
roku, gdzie założył firmę Core sp. z o. o. w 1994 roku; Donato był współzałożycielem Włoskiej Izby Przemysłowo-
Handlowej w Polsce w 1996 roku; od 2009 do 2013 roku pełni funkcję prezesa Izby a od września 2015 do września 2017
roku był wiceprezesem i członkiem Rady Doradców tej samej instytucji. Donato zajmuje się przede wszystkim usługami
Rozwoju Biznesu oraz M&A. Z sukcesem wspiera ponad 300 firm (dużych i małych) w procesie inwestycji w Polsce.
Obecnie zasiada w radach nadzorczych i zarządach. Poza ojczystym językiem włoskim, Donato mówi również po polsku,
angielsku i francusku.
Dorota Wawrzyniak, Partner. Wiceprezes Zarządu
Dorota uzyskała dyplom z matematyki na Uniwersytecie Katowickim, a następnie tytuł magistra w zakresie marketingu i 
komunikacji. Dorota ma ponad 21-letnie doświadczenie w modelach finansowych i biznesplanach wykorzystywanych do 
tworzenia projektów mających na celu pozyskanie funduszy UE, a także zajmuje się inwestycjami w specjalnych strefach 
ekonomicznych. Jest jednym z wiodących ekspertów w Polsce w zakresie wykorzystania funduszy strukturalnych dla 
sektora przedsiębiorstw. Dorota mówi płynnie po włosku i angielsku.
Piero Cannas, Partner kapitałowy
Od października 2013 roku pełni funkcję prezesa Włoskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce. Rozwinął swoją
karierę w doradztwie dla przedsiębiorstw w zakresie organizacji, internacjonalizacji i fuzji. Był dyrektorem i partnerem
zarządzającym firmy Conceive Asia Pte Ltd z Singapuru, w której bezpośrednio zarządzał biurami w Singapurze i
Szanghaju. Był założycielem i dyrektorem Global Strategy, a także prezesem Global Strategy Poland. Ukończył Inżynierię
Lądową na Uniwersytecie w Cagliari wraz z doktoratem z Inżynierii Środowiska. Poza językiem włoski, Piero posługuje
się również językiem angielskim.
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Partnerzy strategiczni
Nash Advisory
Nash Advisory jest niezależną i elastyczną firmą doradczą działającą na rynkach 
międzynarodowych. Małe i średnie przedsiębiorstwa, a także duże międzynarodowe firmy 
korzystają z usług Nash Advisory do przeprowadzania transakcji takich jak przejęcia, sprzedaż, 
fuzje, spółki joint venture, a także plany finansowania przedsiębiorstw, procesy 
internacjonalizacji, zarządzanie tymczasowe.

Comunicazione Polska
Comunicazione Polska jest partnerem Core w zakresie promocji i marketingu oraz organizacji 
wydarzeń dla Core i jego partnerów w całej Europie.

International Investments Group
Grupa IIG została założona w 2008 roku jako spółka z grupy Core. IIG oferuje zintegrowane 
rozwiązania w dziedzinie inżynierii, zaawansowanych technologii i zaawansowanej 
komunikacji.

International Investments Group
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Usługi
Specjalne strefy 

ekonomiczne
• Wspieranie przedsiębiorców 
planujących lub prowadzących 
działalność w SSE.

• Zarządzanie projektami, 
doradztwo ad hoc w zakresie 
prowadzenia działalności 
gospodarczej w SSE i 
monitorowanie wykorzystania 
udzielonego wsparcia.

Specjalne strefy 
ekonomiczne

• Analiza kwalifikowalności do 
zwolnień podatkowych, pomoc w 
lokalizacji inwestycji w SSE.

• Sporządzanie wniosków i 
dokumentów wymaganych przy 
składaniu wniosków o zezwolenie 
na prowadzenie działalności w 
SSE.

Biuro Studiów
Wykonalności

• Monitorowanie wszystkich 
europejskich programów krajowych 
i regionalnych, które zapewniają 
pomoc prywatnym 
przedsiębiorstwom
• Analiza bezzwrotnych dotacji 
i/lub programów finansowych 
zarządzanych przez instytucje 
międzynarodowe i europejskie.

• Fundusze UE finansowane ze 
środków krajowych oraz fundusze UE 
(np. PO IG i PO KL)
• Analiza kwalifikowalności projektu i 
studium wykonalności
• Przygotowanie wniosku
• Biznesplan dla projektów 
inwestycyjnych
• Monitorowanie projektu

Fundusze UE
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Usługi
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Doradztwo 
biznesowe

• Porady strategiczne
• Usługi rozwoju biznesu
• Ocena opcji strategicznych
• Opracowywanie strategii fuzji i 
przejęć
• Opcje wyceny i uczciwości

Usługi IT

• Zarządzanie infrastrukturą IT
• Rozwój infrastruktury IT
• Outsourcing IT
• Wsparcie helpdesk
• Dostawa oprogramowania i 
sprzętu
• Monitoring wideo

Zasoby ludzkie (HR)

• Rekrutacja i selekcja
• Headhunting
• Centrum oceny
• Tymczasowe zarządzanie
• Zarządzanie wydajnością
• Szkolenia (L&D)
• Zarządzanie zróżnicowaniem 
międzykulturowym
• Odszkodowania i świadczenia

Fuzje i 
przejęcia

• Usługi w zakresie fuzji i przejęć
• Fuzje i przejęcia dla firm 
prywatnych
• Nabycie i zbycie spółek 
publicznych i prywatnych



Historyczne osiągnięcia w zakresie inwestycji 
w specjalnych strefach ekonomicznych i 

funduszy strukturalnych UE

W latach 1994–2019 Core było w stanie uzyskać pozwolenia na 
działalność w SSE w przypadku projektów o całkowitych 

minimalnych kosztach inwestycji przekraczających 300 mln 
EUR oraz uzyskało dla swoich klientów dotacje na łączną kwotę 

100 mln EUR.

11



12

Wybrane inwestycje 
w Specjalnych strefach ekonomicznych

• Inwestycja Union Industries Polska Sp.
z o.o. w SSE Łódź, podstrefa Radomsko

• Sektor: produkcja włóknin
• Otrzymany grant: zwolnienie z podatku

dochodowego
• Lata: 2019, 2016, 2014

• Analiza rynku i wyszukiwanie lokalizacji
dla inwestycji Cromodora Wheels SpA

• Sektor: produkcja kół
• Otrzymany grant:N/A
• Rok: 2018

• Inwestycja Texsus Polska Sp. z o.o. w
SSE Łódź, podstrefa Radomsko

• Sektor: produkcja włóknin
• Otrzymany grant: zwolnienie z podatku

dochodowego
• Lata: 2018, 2017

• Inwestycja Roboplast Sp. z o.o. w SSE
Tarnobrzeg, podstrefa Radom

• Sektor: produkcja plastikowych opakować
przeznaczonych do przemysłu
spożywczego

• Otrzymany grant: zwolnienie z podatku
dochodowego

• Lata: 2017, 2013

• Inwestycja Sponcel Sp. z o.o. w SSE
Łódź, podstrefa Kleszczów

• Sektor: produkcja bloków gąbki
celulozowej

• Otrzymany grant: zwolnienie z podatku
dochodowego

• Rok: 2013

• Mayenne Sp. z o.o. produkuje rury
ogrodowe

• Otrzymany grant: zwolnienie z podatku
dochodowego

• Rok: 2012
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Wybrane inwestycje 
w Specjalnych strefach ekonomicznych

• Inwestycja Gruppo Ferroli w SSE
Katowice, podstrefy Sosnowiec i
Dąbrowa Górnicza

• Sektor: produkty do ogrzewania oraz
bojlerów przemysłowych

• Otrzymany grant: zwolnienie z podatku
dochodowego

• Rok: 2005

• Inwestycja Segu Systemelektrik GmbH
w SSE Katowice, podstrefy Sosnowiec i
Dąbrowa Górnicza

• Sektor: części przeznaczone dla rynku
motoryzacyjnego

• Otrzymany grant: zwolnienie z podatku
dochodowego

• Rok: 2005

• Inwestycja Gruppo Mapei w SSE
Katowice, podstrefa Gliwice.

• Sektor: produkty chemiczne do przemysłu
budowlanego

• Otrzymany grant: zwolnienie z podatku
dochodowego

• Rok: 2000

• Dwa projekty inwestycyjne Pulverit
Polska Sp. z o.o. w SSE Katowice,
podstrefa Tychy.

• Sektor: system świadczenia usług dla
sektora wykończeniowego powierzchni

• Otrzymany grant: zwolnienie z podatku
dochodowego

• Lata: 2011-2012 oraz 2000-2001

• Dwa projekty inwestycyjne T&P Spa w
SSE Wałbrzych, podstrefa Żarów

• Sektor: produkcja artykułów
gospodarstwa domowego

• Otrzymany grant: zwolnienie z podatku
dochodowego

• Lata: 2008 oraz 2005

• Inwestycja Indesit Company Polska Sp.
z o.o. w SSE Łódź, podstrefa Radomsko

• Sektor: artykuły gospodarstwa domowego
• Otrzymany grant: zwolnienie z podatku

dochodowego
• Rok: 2006

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.hax.pl/obrazy/firmowki/mapei.gif&imgrefurl=http://www.hax.pl/index_chemia_budowlana.html&h=113&w=360&sz=13&hl=pl&start=15&tbnid=lgECs4IHwXrWzM:&tbnh=38&tbnw=121&prev=/images?q=Mapei&gbv=2&svnum=10&hl=pl&sa=G
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.e-turchia.com/images/Ferroli_20060414.jpg&imgrefurl=http://www.e-turchia.com/Arretrati/Turchia_Oggi_arretrati_2006_04_14_n13.htm&h=220&w=314&sz=12&hl=pl&start=3&tbnid=9f83gbn3SzIxuM:&tbnh=82&tbnw=117&prev=/images?q=ferroli&gbv=2&svnum=10&hl=pl
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.segu.com/fileadmin/image_archive/segu-logo_4.jpg&imgrefurl=http://www.segu.com/&h=40&w=144&sz=4&hl=pl&start=3&tbnid=t9by8asdu0RUfM:&tbnh=26&tbnw=94&prev=/images?q=Segu+Systemelektrik+GmbH+&gbv=2&svnum=10&hl=pl&sa=G
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Wybrane inwestycje 
w Specjalnych strefach ekonomicznych

• Inwestycje Manuli Rubber Industries w
strefach przemysłowych Katowice, SSE
Katowice, podstrefy Tychy i Łódź.

• Sektor: części przeznaczone dla rynku
motoryzacyjnego

• Otrzymany grant: zwolnienie z podatku
dochodowego

• Lata:1998-2000

• Inwestycja Sest Luve Group w SSE
Katowice, podstrefa Gliwice

• Sektor: produkcja urządzeń chłodniczych
i wentylacyjnych nieprzeznaczonych do
użytku domowego.

• Otrzymany grant: zwolnienie z podatku
dochodowego

• Lata: 2000-2001



Fundusze strukturalne UE
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W lutym 2010 r. Core Sp. z o. o. przeprowadziło coroczny niezależny ranking firm konsultingowych w
zakresie dotacji UE, przygotowany przez prestiżowy dwumiesięcznik Fundusze Europejskie. Wyniki
rankingu mogą być postrzegane jako wymierny wyznacznik jakości usług i wydajności firmy. Działalność
Core została szczególnie pochwalona w następujących kategoriach:
KATEGORIA: Dotacje dla dużych firm:
■ 1. miejsce dla Core według kryterium: wskaźnik współfinansowania
■ 5. miejsce dla Core według kryterium: wielkość uzyskanych dotacji
■ 10. miejsce dla Core według kryterium: liczba projektów, które otrzymały dotacje
■ KATEGORIA: Dotacje w ramach PO Innowacyjna Gospodarka:
■ 5. miejsce dla Core według kryterium: wskaźnik współfinansowania
■ 6. miejsce dla Core według kryterium: wielkość uzyskanych dotacji
■ 12. miejsce dla Core według kryterium: liczba projektów, które otrzymały dotacje
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji uznała projekt Leonardo „Core Renew” jako jedną z 10 najlepszych
polskich praktyk w 2011 roku.
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Wybrane Fundusze strukturalne UE

• Rozwój sprzedaży eksportowej
innowacyjnych wózków sklepowych.
RPO Mazowieckie,

• Poddziałanie 3.2.
• Wysokość grantu: PLN 293 668,45
• Rok: 2018

• Prace R&D nad technologią produkcji
brzegów wnęk drzwi samochodowych w
formie jednoczęściowego wyciskanego
wyrobu. Budowa nowej fabryki w oparciu o
innowacyjne formy technologii
budowlanych. PO IG, Poddziałania 1.1.1 &
1.1.2.

• Wysokość grantu: PLN 16.101.185,97
• Rok: 2018 and 2017

• Rozwój struktur R&D dla SAPA POLSKA
Sp. z o. o. umożliwiających
przeprowadzenie badań nad nowymi
rozwiązaniami technologicznymi w
zakresie materiałów termoplastycznych
do przemysłu samochodowego. PO IR,
Poddziałanie 2.1

• Wysokość grantu: PLN 672.500,00
• Rok: 2017

• Budowa gazociągu średniego ciśnienia
Kutno-Krośniewice wraz ze stacją
benzynową. PO IG, Poddziałanie 7.1

• Wysokość grantu: PLN 4.775.023,75
• Rok: 2017

• Innowacyjne części struktury
bezpieczeństwa pojazdu o złożonych
kształtach, włącznie z głęboko
tłoczonymi, wzmacnianymi częściami bez
udziału elementów łączonych. PO IR,
Poddziałanie 3.2.1

• Wysokość grantu: PLN 12.775.000,00
• Rok: 2016

RABUGINO

• 5 projektów inwestycyjnych dotyczących
implementacji nowych technologii w
przemyśle obróbki owoców.

• PROW, Działanie 123
• Wysokość grantu (ogółem): PLN

3.968.509,05
• Lata: 2019, 2016, 2012, 2010 i 2005
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Wybrane Fundusze strukturalne UE

• Prace rozwojowe nad innowacyjną technologią do
przygotowania elementów homogenicznych ze
zmienną strukturą oraz mechanicznymi
właściwościami, przy wykorzystaniu zgrzewania
PHS oraz procesu obróbki plastycznej (proces
zintegrowanej, jednoczesnej obróbki termicznej oraz
obróbka plastyczna metali), włącznie z budową
zakładu pilotażowego. PO IR, Poddziałanie 1.1.2

• Wysokość grantu: PLN 7.318.112,06
• Rok: 2016

• Rozwój Centrum Rozwoju i Badań Polmotors Sp. z
o. o. poprzez inwestycję umożliwiającą
przeprowadzenie badań nad nowymi
rozwiązaniami technologicznymi w celu wdrożenia
produkcji innowacyjnych części. PO IR,
Poddziałanie 2.1

• Wysokość grantu: PLN 1.066.436,00
• Rok: 2016

• Wdrożenie systemu B2B
automatyzującego proces zarządzania
pracownikami, ofertami, składaniem
zamówień oraz rozliczaniem projektów i
ich fakturowaniem. PO IG, Poddziałanie
8.2.

• Wysokość grantu: PLN 327.740,00
• Rok: 2013

• Badanie i rozwój nad technologią projektowania
oraz budowy sztanc do wytłaczania metali na
gorąco, w oparciu o system komputerowy
mechaniki płynów oraz symulacji połączonego
ciepła ze strumieniem chłodziwa, uwzględniając
również tłoczenie z utwardzaniem. PO IR,
Poddziałanie 1.1.1.

• Wysokość grantu: PLN 3 774 554.39
• Rok: 2015

• Zróżnicowanie produkcji opakowań z
tworzyw sztucznych na potrzeby przemysłu
spożywczego opartej na innowacyjnych
rozwiązaniach

• RPO Mazowieckie, Poddziałanie 1.5.
• Wysokość grantu: PLN 799 693,49
• Rok: 2015

• Zróżnicowanie działalności poprzez
wdrożenie nowych, znacznie
ulepszonych usług w zakresie
zrównoważonej produkcji żywności. RPO
Mazowieckie, Poddziałanie 1.5.

• Wysokość grantu: PLN 439.450,00
• Rok: 2015
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Wybrane Fundusze strukturalne UE

• Projekt inwestycyjny Sponcel Sp. z o.o.
dotyczący wdrożenia innowacyjnej
technologii produkcji gąbki celulozowej.

• PO IG, Poddziałania 4.4 i 4.6.
• Wysokość grantu: PLN 37.531.140,00
• Rok: 2013

• Wdrożenie technologii wytłaczania węży
wielowarstwowych z wykorzystaniem
nowych materiałów i narzędzi. PO IG,
Poddziałanie 4.3.

• Wysokość grantu: PLN 3.852.546,60
• Rok: 2013

• Implementazione di un sistema
completamente automatizzato per la
produzione di tubi flessibili multistrato.
PO IG, Poddziałanie 4.6.

• Wysokość grantu: PLN 6.006.000
• Rok: 2013

• Zróżnicowanie produkcji poprzez
wprowadzenie innowacyjnych
elastycznych węży oraz poprzez rozwój
zakładu. PO IG, Poddziałanie 4.4.

• Wysokość grantu: PLN 8.065.240
• Rok: 2013

• Wdrożenie innowacyjnego system
stabilizacji precyzyjnej klimatyzacji dla
powierzchni budynku. PO IG,
Poddziałanie 4.6.

• Wysokość grantu: PLN 2.238.000,00
• Rok: 2013

• Zróżnicowanie działalności poprzez
rozpoczęcie produkcji nowego produktu
dla przemysłu motoryzacyjnego.

• PO IG, Poddziałanie 4.4.
• Wysokość grantu: 9.716.605,00 PLN
• Rok: 2013
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Wybrane Fundusze strukturalne UE

• Uruchomienie innowacyjnej linii do
produkcji paneli słonecznych. PO IG,
Poddziałanie 4.4.

• Wysokość grantu: PLN 19.415.940,00
• Rok: 2010

• Wdrożenie systemu B2B. PO IG,
Measure 8.2.

• Wysokość grantu: PLN 259.000,00
• Rok: 2011

RABUGINO

• Export activities development:
implementation of an export plan

• OP IE, Measure 6.1
• Wysokość grantu: PLN 194.853,00
• Rok: 2012

• Szkolenie kadry kierowniczej zmianowej.
PO Kapitał Ludzki.

• Wysokość grantu: PLN 750.000,00
• Lata: 2011-2012

• Zróżnicowanie produkcji za pomocą
innowacyjnego produktu. ROP Mazovia,

• Poddziałanie 1.2.
• Wysokość grantu: PLN 763.475,60
• Rok: 2012

RABUGINO

• Opracowywanie i wdrażanie
innowacyjnych technologii w przemyśle
tworzyw sztucznych.

• PO IG, Poddziałania 1.4-4.1.
• Wysokość grantu: PLN 3.636.605,00
• Rok: 2010

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.aximax.nl/catalog/images/fabrikantenlogos/indesit_logo.jpg&imgrefurl=http://www.aximax.nl/catalog/indesit-k6t72sx-gaselektro-fornuis-p-104686.html&h=240&w=300&sz=9&hl=pl&start=2&tbnid=uSDfjh8mHwtngM:&tbnh=93&tbnw=116&prev=/images?q=indesit+&gbv=2&svnum=10&hl=pl
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Wybrane Fundusze strukturalne UE

• Wdrożenie innowacyjnej technologii w
przemyśle tworzyw sztucznych. ROP
Mazowieckie,

• Poddziałanie 1.5.
• Wysokość grantu: PLN 3.598.000,00
• Rok: 2010

RABUGINO

• Opracowanie działań eksportowych:
wdrożenie planu eksportowego. PO IG,
Poddziałanie 6.1

• Wysokość grantu: PLN 201.454,00
• Rok: 2010

RABUGINO

• Zróżnicowanie produkcji poprzez
wdrożenie innowacyjnych technologii i
nowych produktów. PO IG, Poddziałanie
4.4

• Wysokość grantu: PLN 4.801.807,50
• Rok: 2009

• Wdrożenie innowacyjnej i przyjaznej dla
środowiska technologii produkcji wełny
mineralnej. PO IG, Poddziałanie 4.5.1.

• Wysokość grantu: PLN 50.520.000,00
• Rok: 2009

• Przemysł: usługi transportowe i logistyka
• Zróżnicowanie produkcji poprzez

wprowadzenie nowoczesnych usług
inżynieryjnych i montażowych. PO IG,
Poddziałanie 4.4

• Wysokość grantu: PLN 35.207.840,00
• Rok: 2009

• Wprowadzenie innowacyjnej technologii 
tłoczenia blachy. PO IG, Poddziałanie 
4.4.

• Wysokość grantu: PLN 11.881.250,00
• Rok: 2009
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• Zróżnicowanie produkcji w oparciu o
innowacyjną technologię produkcji farb
proszkowych.

• PO IG, Poddziałanie 4.4
• Wysokość grantu: PLN 5.428.500,00
• Rok: 2009

• Zróżnicowanie produkcji poprzez
uruchomienie innowacyjnej linii do
produkcji szczotek w całości z surowców
wtórnych podlegających procesowi
pełnego recyklingu.

• PO IG, Poddziałanie 4.4.
• Wysokość grantu: PLN 7.397.485,20
• Rok: 2008

• Przemysł: stal
• Współfinansowanie budowy huty do

produkcji prętów aluminiowych.
• PO IG, Poddziałanie 4.5.1.
• Wysokość grantu: PLN 79.087.500,00
• Rok: 2009

• Budowa nowej fabryki opartej na
innowacyjnych formach technologii
budowlanej.

• PO IG, Poddziałanie 4.4.
• Wysokość grantu: PLN 19.228.126,50
• Rok: 2008

• SPO WKP, Poddziałanie 2.2.1.
• Inwestycja dotycząca zakupu

innowacyjnych maszyn
• Wysokość grantu: PLN 1.339.500,00
• Rok: 2007

• SPO WKP, Poddziałania 2.3 i 2.2.1
• Sektor: komponenty dla przemysłu

motoryzacyjnego
• 2 projekty inwestycyjne dotyczące

powiększenia zakładu produkcyjnego i
zakupu innowacyjnych maszyn

• Wysokość grantu: PLN 3.876.467,00
• Lata: 2005 and 2007
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• SPO WKP, Poddziałanie 2.2.1.
• Sektor: produkcja i dystrybucja

elektrycznego sprzętu gospodarstwa
domowego

• Inwestycja dotycząca budowy nowego
zakładu produkcji lodówek

• Wysokość grantu: PLN 11.499.271,00
• Rok: 2004

• SPO WKP, Poddziałania 2.3 i 2.2.1.
• Sektor: produkcja elementów i form z

tworzyw sztucznych
• 3 Projekty inwestycyjne dotyczące

zakupu maszyn, robotów i rozbudowy
zakładu produkcyjnego

• Wysokość grantu (ogółem): PLN
6.538.182,00

• Lata: 2005, 2006 and 2007

• SPO WKP, Poddziałanie 2.3.
• Sektor: produkcja wytłaczanych i

współwytłaczanych części z gumy
silikonowej

• Inwestycje w budowę nowej fabryki
• Wysokość grantu: PLN 929.019,00
• Rok: 2006

• SPO WKP, Poddziałanie 2.3.
• Sektor: produkcja formowanych miękkich

wyrobów poliuretanowych
• 2 projekty inwestycyjne na zakup

innowacyjnych linii produkcyjnych
• Wysokość grantu: PLN 1.431.000,00
• Rok: 2006

• Projekt informatyczny dotyczący
wdrożenia zintegrowanego systemu
komputerowego. PHARE 2003

• Wysokość grantu: € 25.990,22
• Rok: 2006

• 2 projekty inwestycyjne
współfinansowane ze środków krajowych
(Program wspierania inwestycji o dużym
znaczeniu dla polskiej gospodarki i
indywidualnych negocjacji z polskim
rządem).

• Wysokość grantu (ogółem): PLN
16.367.586,00

• Lata: 2004 and 2006
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Usługi prawne, podatkowe i HR
Od 1994 r. Core nie tylko pomaga w pozyskiwaniu funduszy
strukturalnych i pozwoleń na działalność w SSE, ale także świadczy
szeroki zakres usług dla swoich klientów. W Core zapewniamy
najwyższą jakość usług, wykonując zadania z należytą starannością.
Oferowane przez nas usługi obejmują:
■ Doradztwo prawne i podatkowe
■ Usługi księgowe oraz finansowe
■ Administracja
■ HR
■ Doradztwo biznesowe



Usługi prawne, podatkowe i HR
– wybrane usługi
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• Sektor: operator autostrady
• Świadczone usługi: księgowość i

administracja
• Sektor: przemysł motoryzacyjny
• Świadczone usługi: doradztwo prawne i

biznesowe, administracja, księgowość

• Sektor: doradztwo zawodowe
• Świadczone usługi: doradztwo prawne i

biznesowe;

• Sektor: przemysł metalowy i mechaniczny
• Świadczone usługi: doradztwo prawne i

biznesowe, księgowość

• Sektor: włókniny
• Świadczone usługi: doradztwo prawne i

biznesowe, księgowość
• Sektor: transport/logistyka
• Świadczone usługi: doradztwo prawne i

biznesowe, księgowość



Usługi prawne, podatkowe i HR
– wybrane usługi
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• Sektor: włókniny
• Świadczone usługi: doradztwo prawne i

biznesowe

• Sektor: kosmetyki
• Świadczone usługi: księgowość

• Sektor: przemysł spożywczy
• Świadczone usługi: doradztwo

biznesowe



Fuzje i przejęcia
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Fuzje i przejęcia – wybrane pozycje

• Notowany na giełdzie polski operator
autostrady, w której Atlantia posiada 56,2%
udziałów, sprzedał swój Steel Business za
łączną kwotę 138 700 000 PLN

• Core działało jako doradca finansowy dla
spółki Atlantia w związku z tą transakcją;
GFKK oraz Hogan & Hartson działali jako
doradcy prawni

• Atlantia Spa nabyło pakiet większościowy
56,2% w spółce Stalexport SA poprzez
dwustopniowy wzrost kapitału oraz
obowiązkową ofertę przetargową w wysokości
PLN 360 000 000

• Core, West LB AG oraz Unicredit Markets &
Investments działały jako wyłączny doradca
finansowy: Hogan & Hartson oraz Bonelli Erede
Pappalardo działali jako doradcy prawni

• Doradztwo na rzecz FVH w zakresie
zakupu 20% akcji Stoczni Gdańskiej o
wartości: 52 000 000 USD

• Doradztwo po stronie nabywcy

• Sektor działalności: pośrednictwo pracy i
R&S. Doradztwo finansowe, prawne i
organizacyjne

• Analiza due diligence dotycząca nabycia
spółki „Worker”.

• Łączna wartość: 4 000 000 PLN

• Core, we współpracy z Lasanoz Finance
i The Royal Bank of Scotland, świadczył
usługi jako doradca finansowy dla
Atlantia S.p.A. przy finansowaniu 1 200
000 000 EUR dla projektu „A2-Stryków
Konotopa".

• Wrogie przejęcie 49,7% udziałów Polfy
Kutno, wartość: 78 000 000 USD

• Doradca po stronie zakupu;
• Sprzedaż Delaware Company przez

Recordati na rzecz Ivax Corporation,
wartość nieujawniona; Doradca po
stronie sprzedaży
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Fuzje i przejęcia – wybrane pozycje

• Jako konsultant FAG artigrafiche SpA,
Core przeprowadził due diligence w
zakresie finansowym i prawnym na UDS
Sp. z o. o.

• Jako konsultant Viasat Group S.p.A.,
Core przeprowadził due diligence w
zakresie finansowym i prawnym na CMA
Monitoring Sp. z o. o. Sp. k.

• Jako konsultant Seisenbacher GmbH i
Ellamp S.p.A. Core przeprowadzili
rozpoznanie celu pod kątem
potencjalnego projektu fuzji i przejęć.



Oraz wiele innych...
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Informacje kontaktowe

+48 608 000 510
+48 22 586 33 00
digilio@investmentsgroup.net

Mobile:
Tel:
Email:
Prezes i CEO : Donato Di Gilio

+48 22 825 22 22 
+48 22 586 33 00
ul. Królewska 16, 00-103 Warsaw, PL

Fax:
Tel:
adres
Core Sp. z o.o 

http://www.investmentsgroup.net
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+48 608 000 512
+48 22 586 33 00
dwawrzyniak@investmentsgroup.net

Mobile:
Tel:
Email:
Wiceprezydent: Dorota Wawrzyniak
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