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Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
Szczegóły

Pożyczki Płynnościowe POIR
Pożyczki Płynnościowe PES
Kredyt na innowacje technologiczne
Rachunki bankowe
Wsparcie eksportu
Poręczenia i gwarancje
Kredyty inwestycyjne
Spółki komunalne
Kredyty obrotowe
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Gwarancja spłaty kredytu z FGR
Kredyty ze środków EBI i KfW
Wykup wierzytelności
Wsparcie rozwoju firm
Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Bankowość elektroniczna bgk24
Pozostałe produkty:
Inicjatywa JEREMIE
Usługi powiernicze
Obligacje
Fundusze i programy
Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej 2007-2013
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej
Pożyczka szerokopasmowa
Samorządy

NARODOWY PROGRAM MIESZKANIOWY
Oferta preferencyjnego kredytu dla TBS, spółek gminnych i spółdzielni mieszkaniowych na realizację projektów społecznego budownictwa czynszowego. Nabór wniosków w edycji wiosennej będzie
trwał od 1 do 31 marca 2019 r.

Szczegóły

Obligacje
Usługi organizacji emisji i skup papierów wartościowych

Rachunki bankowe
Nowoczesna bankowość dla samorządów - konta, karty czy bankowość elektroniczna

Poręczenia i gwarancje
Szeroka oferta poręczeń i gwarancji dla samorządów

Kredyty inwestycyjne
Atrakcyjne wsparcie finansowe inwestycji infrastrukturalnych

Kredyty obrotowe
Oferta poprawy płynności i finansowania działalności bieżącej samorządów

Pożyczki unijne dla JST
Pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Lokaty standardowe w PLN
Produkty skarbowe
Usługi powiernicze
Fundusze i programy
Wykup wierzytelności
Pakiet dla średnich miast
Finansowanie projektów PPP
Osoby fizyczne

Mieszkanie na start
Dopłaty do czynszu dla najemców mieszkań
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Mieszkanie na Start
Dopłaty do czynszów dla wynajmujących mieszkania

Mieszkanie dla Młodych
Rządowy program wsparcia finansowego w zakupie nieruchomości mieszkaniowej

Pierwszy biznes - wsparcie w starcie
Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub utworzenie miejsca pracy

Fundusz Kredytów Studenckich
Program wsparcia finansowego dla studentów i doktorantów.

Fundusz Mieszkań na Wynajem
Fundusz inwestujący w nieruchomości mieszkaniowe na wynajem

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców
Mieszkanie Plus
Program budowy mieszkań na wynajem z opcją dochodzenia do własności

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Pozostałe produkty:
Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Program Rodzina na swoim
Program dopłat do oprocentowania kredytów na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów
Ustawa Zabużańska
Wydawanie oświadczeń - księgi wieczyste
Centralna Informacja o rachunkach
Fundusze i programy

Pakiet pomocy dla firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19
Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami, samorządami i sektorem
bankowym.
Szczegóły

Pożyczka rewitalizacyjna
Projekty rewitalizacyjne w zdegradowanych obszarach objętych Programem rewitalizacji.

Inicjatywa JEREMIE
Europejski program wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze środków publicznych

Fundusze
Oferta funduszy stworzonych do finansowania zadań należących do organów publicznych

Programy
Działania zlecone przez stronę rządową wspierające rozwój polskich przedsiębiorstw i gospodarki

Jessica2
Pożyczki z zakresu rewitalizacji obszarów problemowych oraz kompleksowej modernizacji energetycznej

Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020
Pożyczki, poręczenia i wejścia kapitałowe dla przedsiębiorców oraz osób bezrobotnych finansowane z funduszy europejskich

Fundusz Dostępności

Pożyczki na likwidację barier architektonicznych
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BGK wspiera ekspansję firmy Amica
01.12.2015
pdf
BGK dziękuje za zaufanie firmie Amica Wronki. Czołowy polski producent sprzętu AGD sfinalizował największą w swojej ponad 70-letniej historii akwizycję. Dzięki transakcji o wartości 147 mln zł Amica
nabyła spółkę z Wielkiej Brytanii i istotnie umacnia swoją pozycję w Europie Zachodniej. Ekspansję polskiej firmy sfinansowały Bank Gospodarstwa Krajowego i mBank S.A.

Amica Wronki SA zawarła umowę, na mocy której stała się właścicielem 100 procent udziałów w CDA Group Ltd z siedzibą w hrabstwie Nottinghamshire (Wielka Brytania). Uzgodniona cena 24,3 mln GBP
(w przeliczeniu na polską walutę to ponad 147 mln PLN) będzie płatna w 3 transzach do roku 2017, z czego pierwsza transza (87,6 procent wartości transakcji) została już zapłacona. Źródłem finansowania
transakcji są 7-letnie obligacje o wartości 111 mln PLN oraz środki własne (mimo transakcji Spółka utrzymuje niskie wskaźniki zadłużenia). Bank Gospodarstwa Krajowego oraz mBank S.A. są Gwarantami
Pierwszej Emisji.
To już drugie przejęcie zagranicznej spółki przez polską firmę na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy – w sierpniu br. Amica nabyła udziały francuskiego dystrybutora sprzętu AGD – Sideme SA Societe
Industrielle d’Equipement Moderne.
Przejęcie CDA wpisuje się w konsekwentną realizację strategii HIT2023, zakładającą uzyskanie 1,2 mld EUR przychodów. Firma zamierza osiągnąć te wyniki za pomocą wzrostu organicznego,
dywersyfikacji sprzedaży i optymalizacji procesów biznesowych. Ponadto jedną z kluczowych dźwigni rozwoju będą właśnie akwizycje, dzięki którym Amica pozyska lokalne marki i dostęp do rynków zbytu.
Nabycie udziałów angielskiej firmy jest historycznym wydarzeniem w dziejach polskiej spółki i odzwierciedla olbrzymi wzrost znaczenia Grupy Amica na rynku europejskim w ostatnich latach. Rynek brytyjski
to drugi pod względem wielkości rynek AGD w Europie, którego roczna wartość to około 24 mld PLN.
- Dzięki przejęciu CDA umacniamy pozycję Grupy Amica w Europie Zachodniej i realizujemy strategię dywersyfikacji geograficznej. Transakcja zapewnia nam 4 razy wyższe obroty w Wielkiej Brytanii i 10procentowy wzrost przychodów Grupy Amica, nie licząc zakładanych przyszłych wzrostów z tytułu efektów synergii. Nasza ekspansja w Europie Zachodniej nabiera tempa – mówi Jacek Rutkowski, Prezes
Zarządu Amica Wronki SA.
Bank Gospodarstwa Krajowego oraz mBank S.A. nabyły po 50 proc. obligacji emitowanych w ramach pierwszej emisji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 111 mln zł.
- Sukcesy polskich przedsiębiorców wychodzących za granicę świadczą o sile naszej gospodarki. Cieszy nas, że jako państwowy bank rozwoju możemy wspierać tak dojrzałą firmę jak Amica, której
akwizycja w Wielkiej Brytanii będzie dobrą wizytówką dla polskiej przedsiębiorczości. Chcemy wspierać kolejne firmy, dla których rozwój na polskim rynku jest już niewystarczający – powiedział Jacek
Szugajew, wiceprezes zarządu BGK.
CDA Group Ltd to zyskowna firma handlowa, która zdobyła mocną pozycję rynkową w Wielkiej Brytanii, gdzie jest doceniana za jakość i design produktów sprzedawanych pod markami CDA i Matrix. W roku
obrotowym 2014/2015, zakończonym wczoraj (30.11.2015), spółka CDA osiągnęła 43 mln GBP przychodów (ponad 250 mln PLN). Spółka nie posiada zadłużenia, jej zasoby gotówkowe to 7 mln GBP (42
mln PLN).
Z kolei sprzedaż Amiki na tym rynku wzrosła w okresie trzech kwartałów 2015 roku o 20 procent w ujęciu rok do roku. W całym 2014 roku obroty na rynku brytyjskim miały wartość blisko 70 mln PLN, rosnąc
z poziomu 34 mln PLN zanotowanym w roku 2013.

Kontakt dla dziennikarzy
Anna Czyż - rzecznik prasowy
media@bgk.pl
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