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Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) оголошує про продаж провідної молдовської платформи з
виробництва скла швейцарській групі Vetropack
10 грудня 2020 р. - Кишинів, Молдова – Western NIS Enterprise Fund сьогодні оголосив про продаж, разом з
іншими акціонерами, своїх часток акцій в молдовських компаніях Glass Container Company та Glass Container
Prim («Glass Container Companies», «GCC») компанії Vetropack Austria Holding AG, яка входить до групи
Vetropack Holding SA (SWX: VETN). Vetropack – провідний швейцарський гравець серед європейських
виробників скляної тари з річним оборотом у 714,9 мільйонів швейцарських франків за 2019 рік, що має дочірні
компанії у Швейцарії, Австрії, Чехії, Словаччині, Хорватії, Україні та Італії.
Фонд Western NIS Enterprise Fund, із капіталом у розмірі 150 мільйонів доларів США, отриманих у вигляді
гранту від уряду США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), був заснований у 1994 році з
метою підтримки малого та середнього бізнесу в Молдові та Україні шляхом надання прямих інвестицій,
кредитів та грантів. Horizon Capital, провідна регіональна компанія прямих інвестицій з активами понад 850
мільйонів доларів США, під управлінням якої перебуває 4 фонди, зокрема, інвестиційний портфель WNISEF,
впроваджувала стратегічні проєкти в GCC та очолила процес виходу з цієї компанії.
Glass Container Companies є найбільшою в Молдові платформою з виготовлення скляної тари, що експортує
близько 2/3 своєї продукції і займає провідні позиції на ринку в різних категоріях продуктів харчування та напоїв
у Молдові, Румунії та інших країнах Центральної та Східної Європи. GCC є привілейованим постачальником
ряду провідних європейських виробників вина, пива, спиртних напоїв, бутильованої води та фасованих
продуктів харчування. Фінансову підтримку для амбітного росту й розширення виробничих потужностей GCC
надає Європейський банк реконструкції та розвитку, Європейський інвестиційний банк через Mobiasbanca OTP
Group, Чорноморський банк торгівлі та розвитку, Moldova Agroindbank, Міжнародна фінансова корпорація та VR
Capital.
«Місія WNISEF полягала у створенні лідерів ринку, здатних залучити до регіону додатковий капітал завдяки
своїм конкурентним перевагам та успішному впровадженню високих ринкових стандартів. У підсумку нам
вдалося створити тисячі робочих місць та привести стратегічних інвесторів до Молдови та України.
Vetropack є одним з найавторитетніших виробників скла у світі, і ми раді, що ця компанія розширює свою
висококласну платформу на Молдову та виводить GCC на новий рівень», – прокоментувала Ярослава Джонсон,
Президент та Головний виконавчий директор WNISEF.
Василь Тофан, партнер Horizon Capital, який керував процедурою виходу та стратегічними проєктами в GCC,
додав: «Ми пишаємося тим, що у складні часи глобальної пандемії та безпрецедентної кризи WNISEF успішно
завершив цю угоду з Vetropack Group. Плідний шлях нашої багаторічної співпраці з GCC добіг кінця. Під
керівництвом пана Олега Бабана та його відданої команди менеджмент перетворював кожну перешкоду на
можливість розвивати ці компанії та збільшувати їхню частку на ринку, впроваджувати нові продукти та
встановлювати високі стандарти корпоративного управління. Ми також вдячні Молдовському Агроіндбанку,
який підтримував GCC протягом десятиліть, як акціонер та надійний фінансовий партнер. Ми впевнені, що
Glass Container Companies і надалі залишиться провідним гравцем у регіоні Центральної та Східної Європи і
бажаємо компанії подальших успіхів, які в майбутньому чекають її під проводом Vetropack».
***
Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд прямих інвестицій з
капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду США через Агентство США з
міжнародного розвитку (USAID). Він має понад 25 років досвіду успішного інвестування у підприємства малого
та середнього бізнесу. Загалом, фонд проінвестував 186 млн. доларів США у 130 компаній із приблизно 26 000
працівників та зробив можливим залучення 2 млрд доларів США в компанії України та Молдови. З 2015 року
Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на загальну суму 35 млн. доларів США,
основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий економічний розвиток, соціальне інвестування та
економічне лідерство. WNISEF забезпечує фінансування інноваційних, високоефективних програм, що
спрямовані на здійснення реформ та підтримку України та Молдови в період кризи шляхом створення засад
раціональної економічної політики та лідерства. www.wnisef.org.

