
Zvláštní doba. Kam se člověk podívá, samé hrozby. Navíc vše se děje vyšší mocí, zcela
mimo kontrolu a vliv jednotlivce či jednotlivých subjektů. Jak se v takovém čase chovat? Jak
se rozhodovat v kontextu intenzivního pocitu, že vyšší moci (a mocnosti) mají na výsledek
často silnější vliv než my sami? Jak rozpoznat a uchopit příležitosti, kterých se kolem nás
zcela jistě také skrývá spousta, ale jsou zastřené hrubými vrstvami nekontrolovatelných rizik?
Čekat nebo konat?

Nacházet ty správné odpovědi a činit rozumná rozhodnutí v dobách dobrých i horších je
jádrem činnosti každého hospodáře. V Genesis Capital se proto i nyní snažíme držet
nastavený směr, disciplínu, obrnit se trpělivostí a k naší činnosti přistupovat s mimořádnou
pokorou. Je snadné podlehnout zrádnému a falešnému pocitu sebeuspokojení, tím spíš, že
při pohledu na období od minulého newsletteru i nadále platilo, že jej lze vyhodnotit jako
mimořádně aktivní a plodné. Ovšem dnes ještě víc než jindy platí, že doba může vše dobré
velmi snadno a velmi rychle zrelativizovat a je zdravé si to neustále připomínat…

Nicméně událostí, které se během prvních třech kvartálů roku 2022 staly a byly sklizní
intenzivní a dlouhodobé snahy našeho neustále se rozrůstajícího týmu, je objektivně celá
řada. Z nových investic se jednalo o akvizici výrobce sedadel a interiérového vybavení pro
osobní vlaky BORCAD CZ, kapitálový vstup do přední středoevropské skupiny působící v
oblasti výroby a prodeje zahradní techniky Hecht Motors a o návaznou akvizici call centra
Atoda, které zaměstnává zhruba čtyři stovky operátorů, realizovanou portfoliovou společností
Conectart. Aktivní byl i Genesis Capital Growth, který rozšířil své portfolio o společnost HC
Electronics, předního poskytovatele výrobních služeb v oblasti osazování desek plošných
spojů.

Mimořádně úspěšný byl prodej česko-polské TZB společnosti Stangl Technik Holding
francouzské kotované společnosti SPIE, evropskému lídrovi v oblasti multitechnických
služeb. Díky tomuto exitu již fond GPEF III z hlediska kapitálu distribuovaného investorům
přesáhl požadovaný 8% výnosový hurdle rate. Zajímavou pasáží byla také expanze
společnosti 11 Entertainment Group, která postavila a spustila nové zábavní parky v
Bratislavě a v Bukurešti a stojí před otevřením svého dosud největšího parku ve Vídni. Z
pohledu celé organizace bylo pak nejdůležitějším momentem dokončení fondu GPEF IV v
jeho stropové velikosti 150 milionů eur.

Máme rozpracovanou řadu nových akvizic i add-onů, plánujeme dodatečné personální
rozšíření v analytickém úseku a ve finančním oddělení, pro rok 2023 chystáme další exity z
portfolia GPEF III. Mezitím budeme společně věřit, že zima pro nás pro všechny dopadne co
nejúnosněji a že s příchodem jara se začne ve světě zase blýskat na lepší časy!

Ondřej Vičar
Managing Partner

Atoda součástí
Conectart

Společnost Conectart, vlastněná od roku 2020
fondem Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) ze
skupiny Genesis Capital, upevnila svou pozici na trhu
kontaktních center akvizicí call centra Atoda.

Dokončení
fundraisingu 

GPEF IV
Genesis Capital dokončila fundraising již šestého
private equity fondu Genesis Private Equity Fund IV
(GPEF IV), přičemž dosáhla jeho maximální cílové
velikosti 150 milionů eur.

Číst více Číst více

Exit Stangl Technik
Holding

Fondy GPEF III a Avallon MBO Fund II společně
prodaly většinový podíl v Stangl Technik Holding,
předním poskytovateli komplexních inženýrských a
technických služeb v Polsku a České republice.
Novým vlastníkem se stala společnost SPIE,
nezávislý evropský lídr v oblasti multitechnických
služeb v energetice a komunikacích.

Akvizice 
Hecht Motors

Fond GPEF IV koupil minoritní podíl v Hecht Motors,
přední středoevropské skupině působící v oblasti
výroby a prodeje zahradní techniky. Genesis Capital
spojuje síly se zakladateli Hecht Motors Janem
Kovačkou a Rudolfem Runštukem s cílem zrychlit
expanzi skupiny v regionu a vstoupit na nové trhy.

Číst více Číst více

Úvodní slovo

Akvizice BORCAD cz
Fondy GPEF IV a Evolving Europe Principal Investments I společně získaly 100% podíl ve společnosti BORCAD cz, inovativním
výrobci sedadel a interiérového vybavení pro osobní vlaky. Noví majitelé podpoří předání vedení firmy od zakladatele
současnému manažerskému týmu a budou pokračovat v dalším růstu a rozvoji společnosti.

Číst více

Vítáme nového kolegu
Právní tým Genesis Capital posílil:

Vojtěch Novák
SENIOR COUNSEL

Před zahájením spolupráce s Genesis Capital Vojtěch dlouhodobě působil jako seniorní advokát v mezinárodní advokátní
kanceláři Dentons. Jeho zkušenosti zahrnují poskytování právního poradenství v rámci mezinárodních a lokálních transakcí v
nejrůznějších odvětvích, včetně TMT, IT, energetiky, automobilového a výrobního průmyslu, potravinářství a v neposlední řadě i
v private equity.

Vystudoval obor právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a absolvoval studijní pobyt na University of Nottingham ve Velké
Británii, od roku 2017 je advokátem. Ve Vojtěchovi získává Genesis Capital přímou podporu dalšího zkušeného právního
odborníka, který se bude podílet jak na podpoře investičních aktivit fondu GPEF IV, tak aktivit spojených s firmami v portfoliu
GPEF III.

Číst více

tel.: +420 271 740 207
e-mail: genesis@genesis.cz

www.genesis.cz

Nezobrazuje se vám e-mail správně? Otevřte si jej v prohlížeči.
Nechcete už dostávat novinky a e-maily z Genesis Capital? Odhlašte se z odběru.

https://www.genesis.cz/private-equity/aktuality-a-media/nejvetsi-tuzemske-call-centrum-conectart-koupilo-jihoceskou-atodu
https://www.genesis.cz/private-equity/aktuality-a-media/genesis-capital-dokoncila-fundraising-noveho-fondu-rozvojoveho-kapitalu-gpef-iv-dosazenim-maximalni-cilove-velikosti-150-milionu-eur
https://www.genesis.cz/private-equity/aktuality-a-media/genesis-capital-a-avallon-mbo-fund-uspesne-dokoncily-prodej-majoritniho-podilu-ve-spolecnosti-stangl-technik-holding-od-3-srpna-je-vetsinovm-akcionarem-spolecnost-spie-evropsky-nezavisly-lidr-v-oblasti-multitechnickch-sluzeb
https://www.genesis.cz/private-equity/aktuality-a-media/fondy-skupiny-genesis-capital-ulovily-stiku
https://www.genesis.cz/private-equity/aktuality-a-media/genesis-capital-a-integral-venture-partners-kupuji-borcad-cz-s-r-o-ceskeho-vrobce-a-vvojare-sedadel-pro-osobni-vlaky
https://www.genesis.cz/private-equity/aktuality-a-media/genesis-capital-posiluje-seniorni-advokat-vojtech-novak
http://www.genesis.cz/
https://www.linkedin.com/company/genesis-capital-s.r.o./
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/*%7CARCHIVE%7C*
https://my.stripo.email/cabinet/exportservice/v1/download/template/pdf/*%7CUNSUB%7C*

