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DUE DILIGENCE 
Usługi / Doradztwo biznesowe 

Dlaczego problem jest ważny? 
W przypadku gdy przedsiębiorca chce sprzedać swój biznes lub poszukuje inwestora powinien przejść due 
diligence zlecony przez potencjalnego inwestora. Jest to proces niezwykle ważny, ponieważ w sposób 
kompleksowy pozwala sprawdzić w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo – dzięki czemu potencjalny inwestor 
może zobaczyć czy oferta sprzedaży jest faktycznie korzystna. Ze względu na to, że jest to newralgiczny proces 
przy kupnie/sprzedaży firmy jest on zazwyczaj wykonywany przez niezależnego doradcę, co gwarantuje 
przejrzystość i bezstronność. 
 

Cel usługi: 
 zidentyfikowanie i oszacowanie ryzyka, które jest związane z potencjalną inwestycją 

 określenie specyfiki funkcjonowania organizacji i branży, w której działa 

 wypracowanie strategii negocjacyjnej z inwestorem/ sprzedającym 

 zaplanowanie harmonogramu transakcji 

 zwiększenie szans na przeprowadzenie transakcji. 
 

Jak możemy pomóc? 
Przeprowadzimy w sposób przejrzysty i bezstronny due dilligence. Nasza usługa zapewni potencjalnym 
inwestorom pełny wgląd w przedsiębiorstwo, co może wpłynąć na ich decyzje odnośnie kupna przedsięwzięcia. 
Dzięki współpracy z szerokim gronem eksportów z wielu dziedzin, jesteśmy w stanie przeprowadzić pełny 
zakres badania due diligence, który jest dopasowywany do oczekiwań potencjalnego inwestora. 
 

Co analizujemy? 
 MŚP 

 duże przedsiębiorstwa 

 przedsiębiorstwa usługowe 

 przedsiębiorstwa produkcyjne. 
 

Dla kogo? 
 MŚP 

 dużych przedsiębiorstw 

 inwestorów 

 zarządu i osób decyzyjnych w firmie 

 start-upów i spółek spin-off 

 działów strategicznych 

 działów analitycznych 

 działów sprzedaży 

 działów marketingowych 

 analityków biznesowych 

 analityków finansowych. 
 

Jak pracujemy? 
Nasza sprawdzona wielokrotnie, autorska metodyka prac pozwala zminimalizować zaangażowanie po stronie 
Spółki. Realizując usługę, wykorzystujemy kwestionariusze i wzory pozwalające na zebranie najważniejszych 
informacji o projekcie. Dane uzupełniane są w trakcie spotkań z osobami odpowiedzialnymi za obszar 
technologii oraz finansów. Niezależnie opracowane są punkty wniosku niewymagające eksperckiej wiedzy. 
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Współpraca: 
 Zapytania prosimy kierować na adres email: kontakt@pgwi.pl 

 Telefon komórkowy: +48 503 177 561 

 Więcej informacji na stronie: https://www.pgwi.pl/due-diligence 


