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V4C FINALIZEAZĂ INVESTIȚIA ÎN GOMAG.RO 
 

GOMAG.RO este unul dintre principalii jucatori de tip SaaS in furnizarea de soluții pentru realizarea de 
magazine on-line și servicii comerciale conexe pentru IMM-uri din România. 

 
Value4Capital, fondul de investitii de tip buy-out din Polonia și Europa Centrală, a anunțat astăzi finalizarea 
investiției în Silkweb S.A., compania românească ce operează platforma gomag.ro.  Platforma oferă un 
ecosistem complet de comerț electronic prin oferirea de magazine de comerț electronic, integrări cu 
marketplace-uri și alte servicii, predominant sub un model de software ca serviciu (SaaS).  La sfârșitul anului 
2021, peste 2.300 de magazine active foloseau cu succes platforma GoMag pentru a-și servi clienții.   
 
În cadrul acestei tranzacții, fondul V4C Poland Plus a achiziționat acțiuni de la fondatorii Silkweb, Cosmin 
Dărăban și Aurelian Motica, și s-a angajat să furnizeze capital suplimentar pentru a sprijini dezvoltarea 
ulterioară a afacerii.  Fondatorii vor continua să conducă afacerea și vor păstra o participație semnificativă în 
cadrul acesteia.  Termenii tranzacției nu au fost dezvăluiți. 
 
Bogdan Chirită, director de investiții la V4C, a comentat: "GoMag este prima noastră investiție în România 
pentru acest fond și se potrivește foarte bine cu strategia noastră de a sprijini antreprenorii inovatori și 
dinamici pentru a-și dezvolta afacerile. După ce am luat parte la succesul Shoper.pl în Polonia, din care am ieșit 
parțial anul trecut, dorim să sprijinim activ dezvoltarea GoMag și să consolidăm poziția sa de lider. " 
 
Domnul Dărăban a mentionat: "De când am lansat platforma GoMag în 2016, piața de e-commerce din 
România s-a maturizat semnificativ și, odată cu ea, și platforma noastră. Accelerăm deja creșterea pentru a ne 
adapta la sofisticarea tot mai mare a clienților noștri și pentru a profita de oportunitățile pieței actuale. 
Aducerea unui partener financiar puternic ne va oferi resurse și expertiză suplimentare, menținând în același 
timp independența afacerii noastre. Obiectivul nostru este să rămânem prima alegere a IMM-urilor din 
România pentru a-si valorifica potențialul in comerțul online. " 
   
Dl Motica a adăugat: "Ne dezvoltăm activ platforma pentru a oferi servicii mai multe și mai bune clienților și 
partenerilor noștri. Pregatim o serie de îmbunătățiri pentru 2022 și ne așteptăm să investim aproximativ 
500.000 EUR în dezvoltarea acesteia numai în acest an.  De asemenea, ne extindem echipa de asistență pentru 
clienți pentru a-i ajuta pe clienții noștri să reușească în comerțul online. " 
 
Din echipa V4C au făcut parte Bogdan Chirită, Bill Watson, Weronika Przybylska și Piotr Misztal.  Aceștia au fost 
consiliați de PwC România pentru due diligence financiar, fiscal, IT și comercial și de Pop Attorneys at Law 
pentru legal diligence și executarea tranzacției. Domnul Călin Herța i-a consiliat pe domnii Dărăban și Motica. 
 
Despre V4C 
Value4Capital este specializată în investiții de capital privat în întreprinderi de servicii, căutând oportunități în cazul în care serviciul are o puternică 
componentă de furnizare locală.  Se concentrează pe Polonia, dar investește selectiv în România, țările baltice și în alte state membre ale UE din Europa 
Centrală.  Deținută și administrată de partenerii săi seniori, V4C are peste 25 de ani de experiență pe piața medie din regiune. 
 
Fondul V4C Poland Plus, care a avut închiderea finală în iulie 2019, beneficiază de sprijin financiar din partea Uniunii Europene în cadrul Fondului 
European pentru Investiții Strategice (EFSI), înființat în cadrul Planului de investiții pentru Europa.  Fondul polonez de creștere a fondurilor (PGFF) este, 
de asemenea, un investitor indirect în Fond. PGFF este o inițiativă creată prin cooperarea dintre BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego în limba poloneză) 
și Fondul European de Investiții. 
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