Enterprise Investors chce zarabiać na
outsourcingu palet
parkiet.com
DWOL 20-02-2013, ostatnia aktualizacja 20-02-2013 12:42
Fundusz EVF kupił 49-proc. pakiet akcji w spółce EP Serwis. Wydał na ten cel 9 mln zł.
Enterprise Venture Fund I, fundusz venture capital zarządzany przez Entereprise Investors, nabył,
kosztem 9 mln zł, 49-proc. pakiet kapitału w spółce EP Serwis. Objął nowe akcje. Będzie miał dwóch
przedstawicieli w radzie nadzorczej. – Nasz horyzont inwestycyjny to 3-5 lat. Wierzymy, że w tym
czasie wartość EP Serwis kilkukrotnie wzrośnie – mówi Rafał Bator, partner EI zarządzający EVF I.
EP Serwis działa od 1994 r. Firma zaczynała od produkcji palet. Obecnie świadczy pełny zakres usług
związanych z paletami, począwszy od produkcji, wynajmie, naprawie, obrocie oraz recyklingu palet. –
Rynek palet jest ogromny i bardzo szybko rośnie bo paleta to podstawowe narzędzie współczesnej
logistyki – mówi Marek Parkot, prezes kozienickiej spółki. Twierdzi, że na świecie jest ok. 4 mld palet.
- W Polsce w obrocie ich 40 mln sztuk. Drugie tyle to palety jednorazowe – wskazuje. Szacuje wartość
(potencjał) rynku usług logistycznych (paletowych) w Polsce na 2 mld zł rocznie. – W Polsce rynek
outsourcing palet jest dopiero w początkowej fazie rozwoju. Obecnie tylko ok. 10 proc. rynku to
wynajem palet – twierdzi.
W 2012 r. EP Serwis miał 40 mln zł przychodów. W ciągu 10 lat obroty wzrosły 10-krotnie. Spółka
naprawia 80 tys. palet miesięcznie, z czego część bezpośrednio w zakładach należących do klientów.
Sprzedaje do 150 tys. palet miesięcznie. Firma zatrudnia 140 osób, z czego większość w zakładzie
Kozienicach.
Dzięki pieniądzom pozyskanym od nowego akcjonariusza EP Serwis chce znacząco zwiększyć skalę
działalności. – Zdecydowanie stawiamy na wynajem palet. W kryzysie firmy szukają oszczędności, w
tym w logistyce – tłumaczy Parkot. EP Serwis wynajmuje obecnie 200 tys. palet. Z usług wynajmu
korzysta 50 klientów. Ich transportem i dostawę do klientów zajmują się zewnętrzni operatorzy
logistyczni. – Wynajem palet to kapitałochłonny biznes. Dlatego zdecydowaliśmy się na wprowadzenie
do spółki nowego udziałowca – oznajmia Parkot. Zapowiada, że w przyszłości EP Serwis chce wyjść z
usługami poza Polskę.
EVF I w grupie Enterprise Investors koncentruje się na inwestycjach w mniejsze i średnie,
innowacyjne spółki. Wartość pojedynczej inwestycji wynosi 5-25 mln zł. Dysponuje kapitałem 100 mln
euro.

