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Kolejna inwestycja Resource Partners na polskim rynku spożywczym 

 

Fundusze pozostające pod zarządem i doradztwem Resource Partners podpisały umowę o inwestycji 
kapitałowej w firmę Delic-Pol S.A. z siedzibą w Kamyku k/Częstochowy. Sfinalizowanie transakcji 
uzależnione jest wyłącznie od zgody ze strony Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. 

Istniejący od 1992 roku Delic-Pol jest liderem polskiego rynku w produkcji biszkoptów z galaretką w 
czekoladzie. Produkuje także suche biszkopty, herbatniki, kruche ciasta, pierniki, kokosanki oraz 
wafle ryżowe. Oprócz produkcji pod własnymi markami, firma jest znaczącym dostawcą 
kontraktowym dla wiodących sieci handlowych w Polsce i w Europie. Delic-Pol w 2008 roku przejął 
Zakłady Wyrobów Cukierniczych „Miś”, firmę z ponad 50-letnią tradycją, co pozwoliło rozszerzyd 
ofertę produktową m.in. o wyroby w czekoladzie, wafle i andruty. 

Resource Partners jest jednym z najaktywniejszych inwestorów private equity w regionie, 
specjalizującym się w branży produktów i usług konsumenckich z kapitałami w wysokości 293,4 
milionów Euro.  

„Nasza inwestycja w Delic-Pol jest elementem strategii wspierania polskich przedsiębiorstw w ich 
ekspansji produktowej i geograficznej. Chcemy zainwestowad w zwiększenie mocy produkcyjnych tej 
firmy i nie wykluczamy udziału w konsolidacji branży.” – powiedział Ryszard Wojtkowski, Partner 
Zarządzający Resource Partners.  

„W ciągu 20 lat intensywnej pracy stworzyliśmy Spółkę, która stała się znaczącym producentem 
wyrobów ciastkarskich oraz niewątpliwym liderem w produkcji biszkoptów z galaretką w 
czekoladzie. Doszliśmy do takiego etapu, w którym podjęliśmy decyzję o znalezieniu inwestora, który 
będzie dalej wspierał Spółkę w jej dynamicznym rozwoju.  Cieszymy się i jesteśmy przekonani, że 
Resource Partners ze swoim doświadczeniem w branży wyrobów spożywczych zapewni Spółce 
wsparcie finansowe i merytoryczne w realizacji ambitnych planów na przyszłośd.” – mówi Zbigniew 
Czupryna, Przewodniczący Rady Nadzorczej Delic-Pol i główny akcjonariusz spółki. 

Finansowanie dłużne na potrzeby transakcji dostarczone zostanie przez Bank Gospodarki 
Żywnościowej S.A. 

Kupującemu doradzali: TS Partners, Domaoski Zakrzewski Palinka, Kancelaria Krassowski oraz 
Environ. 

Sprzedającemu doradzali: KPMG oraz Kancelaria Radcy Prawnego Grzegorza Kowalczyka. 
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Notki Edycyjne  
 
Resource Partners 

Fundusze private equity z grupy Resource Partners specjalizują się w finansowaniu wzrostu i 
konsolidacji firm z sektora dóbr i usług konsumenckich, działających w Europie Centralnej i 
Wschodniej. Fundusze dysponują środkami w łącznej kwocie 293,4 miliona Euro powierzonymi im 
przez wiodące międzynarodowe instytucje finansowe, takie jak Grupa AXA, Europejski Bank 
Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny oraz Rabobank. 


