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Wkraczamy w dwudziesty rok istnienia EGB Investments S.A., otwierając jednocześnie kolejny etap rozwoju Spółki 

oraz całej Grupy Kapitałowej. EGB Investments S.A. pozyskała nowego inwestora kapitałowego, którym jest  

21 Concordia, fundusz private equity będący częścią międzynarodowej grupy 21 Partners. W wyniku 

pozarynkowej transakcji fundusz 21 Concordia (działający poprzez swoją spółkę celową EGB International S.à.r.l.) 

nabył 58,82% akcji, dzięki którym będzie dysponował taką samą liczbą głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy. Nastąpiła zatem zmiana struktury akcjonariatu Spółki, która obecnie przedstawia się w sposób 

następujący:  

 

 
 
Nowy akcjonariusz ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki znajdujących się w posiadaniu 

pozostałych akcjonariuszy, celem wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect. Zdaniem Akcjonariuszy 

status spółki prywatnej pozwoli na dalszy, bardziej indywidualny i dynamiczny rozwój. 

Nowy inwestor kapitałowy spółki dominującej w Grupie Kapitałowej EGB Investments jest funduszem private 

equity, inwestującym i wspierającym rozwój średnich firm w Polsce i krajach Europy Centralnej. 

Przedsiębiorstwa, które finansuje, charakteryzują się potwierdzonym, wysokim tempem wzrostu. Maja one 

akcjonariusz liczba akcji 
% w ogólnej  
liczbie akcji 

% w ogólnej liczbie 
głosów na WZA 

EGB International S.à.r.l. 7.677.938 58,82% 58,82% 

Krzysztof Matela 1.864.000 14,28% 14,28% 

Jolanta Małgorzata Niewiarowska 269.000 2,06% 2,06% 

Pozostali akcjonariusze 3.243.062 24,84% 24,84% 

Razem 13.054.000 100,00% 100,00% 
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zdolność dynamicznego rozwoju oraz potencjał osiągnięcia pozycji lidera w swoich branżach, dzięki czemu mogą  

z sukcesem konkurować z największymi międzynarodowymi graczami na swoich rynkach. 21 Concordia należy  

do grupy 21 Partners - wiodącej europejskiej grupy private equity, która od 20 lat z sukcesem inwestuje w średniej 

wielkości europejskie przedsiębiorstwa i zarządza funduszami o wartości ponad 1,4 mld Euro.  

Inwestycja 21 Concordia w EGB Investments S.A. ma mieć charakter długofalowego partnerstwa. Obok inwestycji 

kapitałowej, przedstawiciele funduszu planują m.in. wspierać spółkę swoim doświadczeniem i wiedzą, ściśle 

współpracując z jej zarządem, kadrą kierowniczą i pracownikami w celu budowania jej wartości w długim okresie. 

Zmiana struktury akcjonariatu pozostanie bez wpływu na profil działania i strategię dalszego rozwoju  

Grupy Kapitałowej EGB Investments oraz poszczególnych spółek ją tworzących, która będzie kontynuowana wg 

dotychczasowych założeń. Spółka dominująca zamierza kontynuować działalność i umacniać swoją pozycję 

konkurencyjną w dotychczasowym segmencie rynku tj. obsługa masowych wierzytelności kupionych i zleconych 

oraz sekurytyzowanych. Spółki zależne będą natomiast pogłębiać specjalizację w wybranych segmentach rynku, 

tzn. EGB Finanse sp. z o.o. w obszarze bieżącego finansowania mikro i małych przedsiębiorców,  

a EGB Nieruchomości sp. z o.o. w obszarze obsługi wierzytelności zabezpieczonych hipotecznie. 
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