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V4C FINALIZUJE INWESTYCJĘ W GOMAG.RO 
 

GOMAG.RO jest wiodącym dostawcą usług SaaS w zakresie sklepów internetowych i powiązanych usług 
handlowych dla MŚP w Rumunii. 

 
Fundusz Value4Capital ogłosił dziś zakończenie inwestycji w Silkweb S.A., rumuńską spółkę prowadzącą 
platformę gomag.ro. Platforma oferuje kompletny ekosystem handlu elektronicznego, oferując sklepy 
internetowe, integracje z marketplace’ami oraz szereg innych integracji i usług, głównie w modelu SaaS.  Na 
koniec 2021 roku ponad 2300 aktywnych sklepów korzystało z platformy GoMag. 
 
W ramach transakcji Fundusz V4C Poland Plus nabył udziały od założycieli Silkweb, Cosmina Dărăbana i 
Aureliana Moticy oraz zobowiązał się do zapewnienia dodatkowego kapitału na dalszy rozwój firmy.  
Założyciele firmy będą nadal kierować przedsiębiorstwem i zachowają w nim znaczący udział.  Warunki 
transakcji nie zostały ujawnione. 
 
Bogdan Chirită, Dyrektor Inwestycyjny w V4C, powiedział: "GoMag jest naszą pierwszą inwestycją w Rumunii 
w ramach tego funduszu i ściśle odpowiada naszej strategii wspierania innowacyjnych i dynamicznych 
przedsiębiorców. Będąc częścią sukcesu Shoper.pl w Polsce nie możemy się doczekać wspierania rozwoju 
GoMag i umacniania jego pozycji lidera." 
 
Pan Dărăban zauważył: "Odkąd uruchomiliśmy platformę GoMag w 2016 roku, rynek e-commerce w Rumunii 
dojrzał, a wraz z nim nasza platforma. Już teraz przyspieszamy nasz rozwój, aby sprostać rosnącemu 
wyrafinowaniu naszych klientów i wykorzystać możliwości, jakie daje dzisiejszy rynek. Pozyskanie silnego 
partnera finansowego zapewni nam dodatkowe zasoby i doświadczenie, przy jednoczesnym zachowaniu 
niezależności. Naszym celem jest pozostanie pierwszym wyborem rumuńskich MŚP, które chcą wykorzystać 
potencjał handlu internetowego." 
   
Pan Motica dodał: "Aktywnie rozwijamy naszą platformę, aby zapewnić naszym klientom i partnerom więcej 
usług. W planach na 2022 r. mamy już wiele ulepszeń, a tylko w tym roku zamierzamy zainwestować w jej 
rozwój około 500 000 euro. Ponadto powiększamy nasz zespół obsługi klienta, aby pomóc naszym klientom 
odnieść sukces w świecie e-commerce." 
 
W skład zespołu transakcyjnego V4C weszli: Bogdan Chirită, Bill Watson, Weronika Przybylska i Piotr Misztal.  
PwC doradzało w zakresie badania due diligence finansowego, podatkowego, technologicznego i handlowego. 
Firma Pop Attorneys at Law doradzała w zakresie badania prawnego i realizacji transakcji. Pan Călin Herța 
doradzał panom Dărăban i Motica. 
 
O V4C 
Value4Capital specjalizuje się w inwestycjach private equity w firmy usługowe, poszukując spółek, w których świadczone usługi 
posiadają silny lokalny komponent. Fundusz skupia się na Polsce, ale selektywnie inwestuje również w Rumunii, krajach bałtyckich i 
innych krajach członkowskich UE w Europie Środkowej. V4C jest zarządzane przez partnerów, którzy mają ponad 25 lat doświadczenia 
na rynku średnich przedsiębiorstw w tym regionie. 
 
Fundusz V4C Poland Plus, którego ostateczne zamknięcie odbyło się w lipcu 2019 r., korzysta ze wsparcia finansowego Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI), utworzonego w ramach Planu Inwestycyjnego dla Europy.  
Inwestorem pośrednim w Funduszu jest również Polish Growth Fund of Funds (PGFF). PGFF to inicjatywa powstała w wyniku współpracy 
BGK (Banku Gospodarstwa Krajowego) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego. 
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