
Inwestuj z ARP S.A.
Wsparcie dla małych, średnich i dużych firm



Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
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Podmioty w nadzorze
❑ 53 spółki

❑ 15 spółek w ramach FIZAN Spółek ARP

❑ 3 spółki w ramach FIZAN Nieruchomości

❑ 3 fundacje

Specjalne Strefy Ekonomiczne 
❑ 2 SSE

❑ ponad 750 wydanych zezwoleń na 

działalność gospodarczą

❑ 330 firm na terenie stref

1991

rok założenia

6,1 mld zł

wartość aktywów

100% udziałów

Skarbu Państwa

innowacje usługi 

finansowe

restrukturyzacja inwestycje



Usługi finansowe ARP S.A.

Udzielanie finansowania na realizację przedsięwzięć gospodarczych należy do priorytetowych

obszarów działalności ARP S.A. Podstawowym instrumentem oferowanym przedsiębiorcom

przez ARP S.A. są pożyczki, ale w swej ofercie ARP S.A. posiada również zakup obligacji

korporacyjnych, poręczenia, a także w szczególnych przypadkach inwestycje kapitałowe.

ARP S.A. finansuje przede wszystkim szeroko rozumiany rozwój przedsiębiorstw:

przedsięwzięcia inwestycyjne, kapitał obrotowy, realizację kontraktów/zamówień, koszty

kwalifikowane projektów UE, wdrożenie działań zwiększających efektywność prowadzonej

działalności gospodarczej oraz restrukturyzację.

Finansowanie ARP umożliwia realizację przedsięwzięć:
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inwestycyjnych

i rozwojowych

restrukturyzacyjnych innowacyjnych



Pożyczki ARP S.A.

Pożyczki ARP S.A. kierowane są do przedsiębiorstw prywatnych i państwowych celem 

wsparcia ich rozwoju poprzez:

❑ finansowanie dłużne wzrostu średnich i dużych przedsiębiorstw

❑ finansowanie dużych przedsiębiorstw w procesie restrukturyzacji

❑ pożyczki dla innowacyjnych firm, w tym małych przedsiębiorstw

❑ finansowanie dłużne branż strategicznych obarczonych wysokim ryzykiem
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ARP S.A. specjalizuje się w finansowaniu przedsiębiorstw przemysłowych, a także 

świadczących usługi dla przemysłu. Aktualni pożyczkobiorcy reprezentują aż 23 branże. 

Zakres oferowanych pożyczek Wartość udzielonych pożyczek w ciągu ostatnich 6 lat

Od 2 do 50 mln zł 3,6 mld zł



Podstawowe warunki finansowania dłużnego

■ Okres finansowania, harmonogram spłaty kapitału, w tym okres karencji ustalany

indywidualnie dla każdego finansowania, przy czym najczęściej:

 w przypadku finansowania inwestycji okres pożyczkowy wynosi zwykle do 7 lat,

 pożyczki obrotowe do 3 lat

 karencja w spłacie kapitału w przypadku projektów inwestycyjnych obejmuje okres

do uruchomienia planowanej inwestycji.

■ W przypadku finansowania na cele inwestycyjne lub innowacyjne wymagany wkład

własny przedsiębiorcy powinien stanowić nie mniej niż 20% wartości netto

finansowanego przedsięwzięcia.

■ Zabezpieczenia powinny stanowić nie mniej niż 120% kwoty kapitału pożyczki.

■ Poziom marży i prowizji określany indywidualnie dla danego projektu w oparciu o ocenę

ryzyka finansowania i ocenę proponowanych zabezpieczeń
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Standardowe formy zabezpieczeń  

■ Hipoteka na nieruchomościach

■ Zastaw rejestrowy na maszynach lub urządzeniach, zapasach, akcjach/udziałach

(innych podmiotów lub uzupełniająco podmiotu finansowanego)

■ Cesje z kontraktów

■ Poręczenia lub gwarancje podmiotów trzecich

W przypadku zabezpieczeń majątkowych – wymóg przedstawienia wyceny/operatu

szacunkowego nie starszego niż 6 miesięcy, sporządzonego w celu zabezpieczenia

wierzytelności, przedstawiającego oprócz wartości rynkowej wartość dla sprzedaży

wymuszonej.
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Zalety finansowania ARP S.A.
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Mocne strony:
❑ Finansowanie działań restrukturyzacyjnych – często uznawanych przez banki za ryzykowne;
❑ Możliwość uruchomienia finansowania w sytuacji, gdy Spółka ma ujemne wyniki finansowe;

❑ Niestandardowe przedmioty finansowania;

❑ Finansowanie kapitału obrotowego na okres dłuższy niż udzielane przez inne instytucje finansowe;

❑ Brak ograniczeń wynikających z prawa bankowego, np. limity koncentracji;

❑ Wsparcie ARP w strukturyzowaniu transakcji – kredyt „uszyty na miarę”;

❑ Gotowość do kooperacji z bankami, funduszami.

indywidualne 

podejście do 

każdego projektu

brak opłat za 

rozpatrzenie 

wnioski oraz 

ukrytych opłat

przejrzyste 

procedury

możliwość 

finansowania 

inwestycji brutto

warunki finansowania 

dostosowane 

do potrzeb 

wnioskodawcy



Zaufali nam

8



Kontakt
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Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa

Centrum Bankowo-Finansowe – wejście „C”

www.arp.pl

Biuro Usług Finansowych

Piotr Żbikowski

+48 22 695 37 79

piotr.zbikowski@arp.pl

http://www.arp.pl/
mailto:piotr.zbikowski@arp.pl

