
 

 

 

 

 

COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Horizon Capital a câștigat două premii pentru Cea mai bună retragere 2013 și 

 A Doua cea mai bună echipă de investiții private 

 

 

 

24 septembrie, 2014 – Kiev, Ucraina – Horizon Capital a câștigat două premii pentru Cea mai bună 

retragere 2013 (TCS Bank IPO) și A Doua cea mai bună echipă de investiții private la PREQVECA 

(Investiții Private și Capital de Risc), Premiile Investitorilor Privați din Rusia. Câștigătorii Premiilor 

Anuale ale Investitorilor Privați au fost anunțați la un eveniment închis pentru membrii industriei de 

investiții private din Moscova, Rusia – Congresul al VI-lea al Investitorilor Privați din Rusia, care a avut 

loc pe 17 septembrie 2014.  

 

Premiul a fost înființat în 2012 pentru a recunoaște și promova cele mai bune realizări ale companiilor în 

domeniul investițiilor de capital privat din Rusia. Câștigătorii premiului sunt aleși de către cei peste 

3.000 de utilizatori ai portalului PREQVECA prin vot on-line.  

 

Natalie Jaresko, Partenerul fondator și Directorul executiv al Horizon Capital, a comentat, spunând 

următoarele: "Suntem onorați să primim aceste premii. 2013 a fost într-adevăr un an bun pentru noi. Am 

avut trei retrageri de succes, dintre care una a fost recunoscută astăzi de către colegii din industrie. Vom 

continua și mai departe să ne concentrăm atenția pe maximizarea valorii portofoliului nostru și 

identificarea oportunităților de lichiditate. Vom depune toate eforturile pentru a continua această 

tendință și pentru a păstra respectul și recunoașterea investitorilor și colegilor noștri. Trecem printr-o 

perioadă dificilă, dar echipa noastră este puternică și încrezută. Fiecare membru al echipei a participat la 

succesul obținut în 2013 și aș dori să mulțumesc fiecăruia dintre ei pentru contribuția făcută.” 

 

*** 

 
Horizon Capital (www.horizoncapital.com.ua) este o entitate-manager de fonduri de investiții private, care inițiază și 

gestionează investițiile în companiile cu capitalizare medie și cu o creștere și potențial de profit remarcabil din 

Ucraina și din regiune. În prezent, Horizon Capital gestionează trei fonduri, Emerging Europe Growth Fund II (EEGF 

II), Emerging Europe Growth Fund (EEGF) și Western NIS Enterprise Fund (WNISEF), având în gestiune peste 600 

milioane dolari. 

 

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:  

 

Tetyana Bega  

Manager Relații cu Investitorii 

Horizon Capital  

Tel. +380 44 490 5580  

e-mail: tbega@horizoncapital.com.ua 

 


