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Programul „ELITE”
Facilitarea accesului companiilor la 

capital



ELITE
• Ce este?

– Un program care  ajută companiile private cu creștere rapidă să 
se pregătească și să se structureze pentru continuarea creșterii, 
prin schimb de experiență, acces la oportunități de finanțare și 
educație.

• Pentru cine?
– Program destinat celor mai entuziaste și ambițioase companii 

care au un model puternic de business, strategie clară de 
creștere și sunt decise să implementeze schimbări utile pentru 
dezvoltare.

• Cum?
– Oferă o abordare inovativă prin training și acces la o comunitate 

diversă de companii, întreprinzători, investitori și consultanți 
corporate.

– Companiile accesează o platformă digitală unică ce facilitează 
colaborarea cu parteneri și companii similare.



ELITE
Programul  are trei faze progresive:

•Faza I
– Un program de training cuprinzător pentru fondatori și 

manageri care să stimuleze schimbarea organizațională și 
evaluarea oportunităților de finanțare pe termen lung.

•Faza II
– Coaching bazat pe adoptarea progresivă a noilor practici de 

management  care să pregătească creșterea în continuare și 
investițiile externe. 

•Faza III
– Capitalizarea schimbărilor implementate și a comunității ELITE 

lărgite pentru a avea acces la noi afaceri, oportunități de 
networking și opțiuni de finanțare. 



ELITE
Beneficiile aderării la program:

Reţea diversă Companii locale şi internaționale, investitori, consultanți 

corporate şi şcoli de afaceri de top

Acces la investitori Obțin acces unic la o gamă de opțiuni de capital pentru a 

finanța şi accelera creşterea companiei

Experienţă de 
colaborare

Interacționează, învață și fac schimb de experiență cu 

companii similare. Iau parte la un mediu de colaborare și 

inovație.

Dezvoltare continuă Dezvoltă experiență în luarea de decizii de afaceri și de 

finanțare pentru companie, pe bază de informații

Îmbunătăţirea 
profilului

Obțin o vizibilitate mai mare față de comunitatea 

financiară și de business, la nivel național și internațional



ELITE - Comunitate lărgită:



ELITE
Lansat în 2012, are peste 760 companii din 29 de ţări 
și crește rapid:



ELITE - Rețea variată de companii



ELITE
Venituri agregate – 58,5 miliarde Euro



Accesul la capital al companiilor ELITE

• 466 tranzacţii corporatiste implicând 207 companii 
ELITE

• 30% din companiile ELITE au finalizat o tranzacţie 
corporatistă

• 5,2 miliarde Euro valoarea tranzacţiilor companiilor 
ELITE

• M&A, investiţii în acţiuni și joint ventures
– 248 M&A și JV
– 126 tranzacţii PE/VC

• Pieţe de capital
– 36 companii ELITE au emis obligaţiuni atrăgând 1 miliard 

Euro
– 14 companii ELITE listate la bursă, atrăgând 440 milioane 

Euro



ELITE Club Deal
Platformă de plasament privat care facilitează procesul de 
atragere de capital pentru companiile ELITE

FINANȚARE ALTERNATIVĂ

ELITECompanii 
ELITE

Investitori 
profesionali



Platforma ELITE Club Deal
• Platforma permite companiilor să se conecteze cu 

investitorii profesionali fiind gazdă pentru opţiunile de 
finanţare – de la acţiuni la obligaţiuni

• Documentaţia companiei este prezentată ântr-un format 
standardizat, facilitând procesul de investire pentru 
participanţi
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