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Bacău, 5 aprilie 2019 - PAVĂL HOLDING anunță înființarea unui fond de
private equity dedicat întreprinderilor mici și mijlocii din România
Pavăl Holding înființează un fond de private equity dedicat investițiilor în
întreprinderi mici și mijlocii din România. Fondul va fi finanțat integral de Pavăl
Holding.
Fondul va deveni operațional începând cu luna mai a acestui an și va fi condus
de domnul Laurențiu Ciocîrlan, care a deținut anterior poziția de Head of
Investment Banking la Raiffeisen Bank.
Domnul Ciocîrlan este unul dintre cei mai experimentați bancheri de investiții din
România, având la activ tranzacții de peste 1,7 miliarde de euro, atât pe piața
privată, cât și pe piața de capital.
“Considerăm că este un moment potrivit pentru a ne adresa acestui
segment de companii, care au prea puține opțiuni de finanțare pentru
dezvoltare, în ciuda faptului că reprezintă categoria cea mai dinamică și
promițătoare din economia României. Suntem siguri că printre aceste
firme se găsesc și cele care peste câțiva ani vor fi noile campioane ale
businessului românesc. Este primul fond de private equity cu capital
românesc care își propune să sprijine firmele locale atât în consolidarea
prezenței pe piața din România cât și în extinderea lor regională.” Dragoș Pavăl, Președinte Dedeman

Dedeman în cifre
-

49 de magazine, două centre logistice, parc auto propriu;
peste 45.000 de produse ce acoperă 11 domenii;
peste 10.600 de angajaţi;
între 7.500 – 18.000 mp suprafaţa unui magazin;

Dedeman este afacerea de succes a doi antreprenori români. Începând cu 1992, pe
parcursul celor peste 26 de ani de activitate, au dezvoltat o companie care a înregistrat
un succes constant, datorat unei strategii de business desfăşurată în jurul clientului,
cerinţele acestuia şi satisfacerea acestora fiind prioritare.

