
25. května 2018 vstoupilo v účinnost nařízení o ochraně osobních údajů, známé pod zkratkou 
GDPR. Genesis Capital byl na tuto změnu připraven, veškerá osobní data (jména a adresy, které 
potřebujeme k rozesílání newslett eru) máme zabezpečena v souladu s pravidly a zákony, které se 
ke GDPR vztahují. Newslett er rozesílá služba MailChimp.

Věříme, že Váš zájem o newslett er Genesis bude trvat i nadále. Pokud byste se přesto rozhodli ho 
již neodebírat, stačí označit tlačítko Neodebírat a newslett er Vám nebude zasílán.

Váš tým Genesis Capital

NEWSLETTER ČERVEN 2018

V posledním newslett eru roku 2017 jsem psal o rekordním 
investi čním tempu a bezprecedentní rychlosti , s jakou se 
daří naplňovat portf olio již čtvrtého fondu Genesis. Bude to 
možná znít poněkud překvapivě, ale ani první měsíce roku 
2018 bych v zásadě nepopsal jinak. Přelom let 2017 a 2018 
bude mít zcela jistě v téměř 20leté historii Genesis Capital 
své výjimečné místo. 

V polovině února jsme společně s polským fondem Avallon 
realizovali akvizici polské a české divize společnosti  EQOS 
Energie. Za posledních 12 měsíců to byla již pátá investi ce 
fondu GPEF III. V polovině května se nám podařilo úspěš-
ně prodat 47% podíl ve společnosti  POS Media Group. Jde 
o první úspěšný exit nejmladšího fondu skupiny Genesis. 

S mimořádným investi čním tempem souvisí také další vý-
znamná novinka letošního jara a tou je zahájení příprav 
vzniku nového fondu s cílovou velikostí  40 miliónů euro. 
Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I) se zaměří na menší 
fi rmy v České republice a na Slovensku s významným po-
tenciálem růstu. Založením fondu vstupuje Genesis Capital 
do segmentu, kde je v současné době nabídka „equity“ 
fi nancování omezená. GGEF I bude mít nezávislou vlast-
nickou strukturu a samostatný tým složený ze zkušených 
manažerů. Nový fond pro nás znamená významný milník: 
vzniká skupina fondů Genesis zaměřená na velikostně se 
doplňující segmenty trhu menších a středně velkých pod-
niků a my si můžeme dovolit říci, že se stáváme předním 
hráčem na tomto trhu ve střední Evropě.

S rostoucím počtem fi rem v portf oliu fondu GPEF III a zalo-
žením GGEF I vznikla přirozeně silná potřeba posílit náš tým. 
I v této oblasti  „běžíme“ v rekordním tempu. Ředitel vznika-
jícího fondu GGEF I Jiří Beneš, mimořádně zkušený odbor-
ník, který v minulosti  řídil řadu úspěšných investi c, se stal 
významným členem našeho týmu. V Genesis Capital máme 
také nového fi nančního ředitele skupiny fondů Genesis Petra 
Janovského a analyti cký tým posílil talentovaný Adam Ruta.

Kvalitní pracovníci a kolegové jsou bezpochyby jednou z klí-
čových a trvalých hodnot Genesis Capital. Nepochybuji, že 
příchodem Jirky, Petra a Adama budeme v této tradici pokra-
čovat i nadále. 

Jan Tauber, Managing Partner of Genesis Capital

NOVÍ LIDÉ, NOVÝ FOND... 
GENESIS POKRAČUJE 
V REKORDNÍM TEMPU 

 OBSAH

01. ÚVODNÍK

02. RŮSTOVÝ FOND – GGEF I

03. INVESTICE GENESIS CAPITAL

04. STĚHOVÁNÍ CVCA

05. PERSONÁLIE

GENESIS PŘIPRAVUJE VZNIK FONDU 
S CÍLOVOU VELIKOSTÍ 40 MILIÓNŮ EURO
Genesis Capital připravuje vznik nového fondu Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I), zaměřeného na men-
ší fi rmy v České republice a na Slovensku s významným potenciálem růstu. Založením fondu vstupuje Genesis 
Capital do segmentu na trhu, kde je dosud nabídka private equity fi nancování omezená. GGEF I bude mít nezá-
vislou vlastnickou strukturu a samostatný tým složený ze tří zkušených manažerů Jiřího Beneše, Marka Hoščálka 
a Radima Jaska. Fond má cílovou velikost 40 miliónů euro. První uzavření fondu je naplánováno na přelom roku 
2018 a 2019. 

Fond bude investovat do zavedených fi rem s významným růstovým potenciálem v České republice a na Slovensku, kte-
ré plánují například rozšiřování výrobních kapacit, mezinárodní expanzi nebo investi ce do inovací. V tomto segmentu 
podniků vidíme na trhu řadu příležitostí , a proto jsme se rozhodli podpořit projekt nového samostatného fondu,“ říká 
Jan Tauber, ředitel společnosti  Genesis Capital. „Fond bude v rámci struktury Genesis Capital fungovat samostatně, 
využívat bude náš back offi  ce a know-how. Investi ční činnost fondu povedou tři uznávaní odborníci, kteří za sebou mají 
bohaté a úspěšné portf olio transakcí v oblasti  private equity a venture kapitálu,“ doplňuje Jan Tauber.  

„Založení a rozvoj nového fondu je pro nás velkou profesní příležitostí . Jsme přesvědčeni, že na trhu je celá řada fi rem se 
zkušeným managementem, které mají ambici dále rozvíjet své podnikatelské akti vity. Je zde velké množství rostoucích spo-
lečností  akti vních v inovati vních oborech, které dokáží efekti vně využít rozvojový kapitál. Zároveň vidíme mnoho rodinných 
fi rem, které řeší téma nástupnictví původních zakladatelů,“ komentuje strategii fondu ředitel GGEF I Jiří Beneš. „Ve 
srovnání s aktuálním fondem GPEF III bude nový fond GGEF I zaměřen na investi ce do jiného segmentu fi rem. Bude cílit na 
menší perspekti vní fi rmy s tržbami do 15 miliónů eur a hodnotou EBITDA do 2 miliónů eur,“ vysvětluje Jiří Beneš.

TÝM GENESIS GROWTH EQUITY FUND I
Tým GGEF I tvoří zkušení a vysoce kvalifi kovaní odborníci s dlouhodobým odborným zázemím v oblasti  private 
equity a venture kapitálu. Disponuje nejen bohatými zkušenostmi z různých sektorů ekonomiky, ale také detailní 
znalostí  českého a slovenského trhu.  

Jiří Beneš působil posledních 17 let jako partner v 3TS Capital Partners, jedné z předních private equity a venture 
kapitálových společností  v regionu střední a východní Evropy. Má přímou zkušenost s private equity transakce-
mi v několika zemích středoevropského regionu, pracoval na řadě úspěšných investi c, například do společností  
NEJ.TV, ZOOT, Systi net nebo Internet Mall. Zároveň je od roku 2012 prezidentem asociace Czech Private Equity 
and Venture Capital Associati on. V předchozí kariéře se zabýval korporátním fi nančním poradenstvím ve společ-
nosti  PwC a působil jako akciový analyti k v Deutsche Bank v Londýně.

Marek Hoščálek byl 12 let jedním z partnerů Genesis Capital. Podílel se na řadě úspěšných transakcí, jako na-
příklad investi ci do společností  AB Facility nebo eTarget. Předtí m působil deset let v různých českých fi nančních 
insti tucích v oblasti  rozvojového kapitálu, fúzí a akvizic. V době svého působení u HSBC Investment Bank v Praze 
poskytoval například poradenství při prodeji významné české banky společnosti  GE Capital.  

Radim Jasek byl 12 let jedním z partnerů Genesis Capital, kde se podílel například na úspěšných investi cích mimo 
jiné do fi rmy Gumotex nebo do strojírenské společnosti  CTS Servis. Předtí m působil v americké společnosti  FMC jako 
obchodní ředitel pro východní a střední Evropu, Radim rovněž pracoval jako vědec v Lawrence Berkeley Laboratory.

Jan Tauber, Managing Partner of Genesis Capital
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INVESTICE GENESIS CAPITAL
GENESIS SE STAL PARTNEREM POLSKÉHO FONDU AVALLON 
PŘI AKVIZICI SPOLEČNOSTI EQOS ENERGIE
Polský fond Avallon MBO Fund II vstupuje s českým fondem Genesis Private Equity III (GPEF III) vlastnicky 
do společností EQOS Energie Polska a EQOS Energie Česko. Obě společnosti byly dříve součástí nadnárodní 
skupiny EQOS Energie, jednoho z vedoucích poskytovatelů služeb v oblasti komplexních technických infra-
struktur v Evropě, vlastněného německo-švédským private equity fondem Triton. Po dokončení transakce 
působí pod novou značkou Stangl Technik. V historii fondu GPEF III jde o první investici v Polsku. 

Rozhodnutí  o ukončení akti vit na českém a polském trhu bylo součástí  dlouhodobé strategie holdingu EQOS Ener-
gie, který cílil především na oblasti  energeti ky, telekomunikace a dopravní infrastruktury. Česká a polská divize 
holdingu se na svých trzích naopak historicky zaměřovala primárně na oblast technického zabezpečení budov. 

Akvizice polské a české divize EQOS Energie je také historicky prvním společným projektem polské private equity 
společnosti  Avallon a českého fondu ze skupiny Genesis, a to prostřednictvím aktuálně otevřených fondů Avallon 
MBO Fund II a Genesis Private Equity Fund III. 

Touto transakcí naplňujeme naši vizi fondu GPEF III jako fondu s širším regionálním záběrem, který realizuje své investi ce 
i mimo tradiční trhy České republiky a Slovenska,“ komentoval transakci Alexander Kosovský, investi ční manažer 
společnosti  Genesis Capital, „Máme také radost z toho, že ve vedení společnosti  zůstávají zkušení manažeři. Jejich dlou-
holeté zkušenosti  z oboru a dosavadní úspěšné řízení společností  v České republice a Polsku byly pro nás velmi důležité,“ 
doplnil Alexander Kosovský.  

„V manažerském týmu vidíme vysoce kvalifi kované a zkušené manažery, kteří jsou silně moti vováni k dalšímu rozvoji fi rem. 
Věříme, že transakce dává oběma společnostem velký podnět k dalšímu rozvoji a růstu. Ve společnosti  Genesis jsme našli 
odborníka se znalostí  lokálního trhu, který se během celého investi čního procesu osvědčil jako spolehlivý partner. Na spo-
lupráci s ním se těšíme,“ uvedl k transakci Piotr Miller, partner společnosti  Avallon. 

„Jako manažeři, kteří jsou ve fi rmě od jejího založení, považujeme tuto transakci za novou výzvu. EQOS Energie v Pol-
sku a EQOS Energie v České republice jsme rozvíjeli téměř osm let a máme velmi jasnou vizi jejich dalšího směřování. Jak 
v České republice, tak v Polsku si naše společnosti  vybudovaly silnou tržní pozici se stabilní zákaznickou základnou, kte-
rou chceme dále rozvíjet. Jsem přesvědčen, že kombinace našich odborných znalostí  s podporou našich nových partnerů 
v Avallonu a Genesis otevře novou, a pravděpodobně úspěšnější, fázi pro společnosti  pod novým názvem Stangl Technik,“ 
řekl Marti n Horák, generální ředitel skupiny.

GENESIS PRODAL SVŮJ PODÍL V POS MEDIA GROUP 
SPOLEČNOSTI DEMOPOWER THAILAND
Společnost DemoPower, člen skupiny Omni Marketing Global, přední marketingové fi rmy působící především 
na maloobchodních trzích v Asii a Tichomoří, koupila podíl v POS Media Group, který dosud vlastnil Genesis 
Private Equity Fund III (GPEF III). Vzájemné synergické efekty obou společností jim otevírají cestu k výrazné 
expanzi jak na stávajících, tak na nových trzích. Vlastníkem rozhodujícího podílu zůstal zakladatel a generál-
ní ředitel společnosti Richard van het Bolscher. Transakce představuje první úspěšný exit nejmladšího fondu 
skupiny Genesis.

Fond GPEF III nabyl 47% podíl ve společnosti  POS Media Group, která je poskytovatelem point-of-sale marketi n-
gových řešení v obchodních řetězcích, v březnu 2017. Tento podíl nyní kupuje thajská fi rma DemoPower, která se 
specializuje na předváděcí akce a kampaně na podporu znalosti  značek a je součástí  skupiny Omni Marketi ng Glo-
bal, leadera v oblasti  marketi ngových služeb zaměřených na spotřebitele v Asii a Kanadě.

„Společnost POS Media je silným regionálním hráčem ve velmi dynamickém oboru a již od okamžiku, kdy jsme do ní in-
vestovali, přitahovala zájem globálních marketi ngových skupin zabývajících se reklamou v místě prodeje. Nový partner 
společnosti  pomůže budovat její silné stránky a naplnit její mezinárodní potenciál i mimo její evropské trhy. Transakce se 
společností  DemoPower nabízí investorům fondu vysoce atrakti vní návratnost po relati vně krátkém investi čním období 
14 měsíců. Těší mě, že sázka společnosti  Genesis na obor retailových služeb se vyplati la,“ řekl Jan Tauber, Managing Part-
ner společnosti  Genesis Capital a poradce fondů rozvojového kapitálu Genesis.

„Partnerstvím s fi rmou Omni Marketi ng Global se společnost POS Media, leader evropského trhu v point-of-sale řeše-
ních pro akti vizaci spotřebitele v místě prodeje, spojuje s leaderem trhu v Asii a stává se součástí  globální skupiny s vět-
šími mezinárodními ambicemi naplnit svůj potenciál i mimo tradiční evropské trhy společnosti  POS Media“, prohlásil 
Richard van het Bolscher, zakladatel a generální ředitel skupiny POS Media Group, který si ve fi rmě ponechává 
rozhodující podíl.

„Koupě podílu v POS Media Group skupinou Omni Marketi ng Global společně s naším veřejně obchodovaným partnerem 
VGI Global Media má pro všechny zúčastněné strany velký strategický význam. Mimo jiné otevírá dveře na středoevropské 
trhy a do Ruska, kde má POS Media Group zvlášť silnou pozici. Akvizicí se záběr skupiny Omni Marketi ng Global rozšiřuje 
na 22 zemí a otevírají se jí další možnosti  v oblasti  akti vace, kreati vních řešení a technologií, díky nimž bude možno dosa-
hovat lepších výsledků pro všechny naše marketi ngové a maloobchodní partnery,“ řekl k akvizici Robert Mebruer, gene-
rální ředitel skupiny Omni Marketi ng Global.

STĚHOVÁNÍ CVCA
Czech Private Equity and Venture Capital Associati on (CVCA) se 
přestěhovala. Své sídlo bude CVCA nově sdílet s Genesis Capital 
na adrese Na Šafránce 22, Praha 10. 

PERSONÁLIE

Jiří Beneš 
Nový ředitel fondu Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I)

Ředitelem nově připravovaného fondu Genesis Growth Equity Fund I, 
GGEF I, se stane Jiří Beneš. Posledních 17 let působil jako partner v 3TS 
Capital Partners, jedné z předních private equity a venture kapitálových spo-
lečností  v regionu střední a východní Evropy. Má přímou zkušenost s private 
equity transakcemi v několika zemích středoevropského regionu, pracoval na 
řadě úspěšných investi c, například do společností  NEJ.TV, ZOOT, Systi net 
nebo Internet Mall. Zároveň je od roku 2012 prezidentem asociace Czech 
Private Equity and Venture Capital Associati on. V předchozí kariéře se zabý-
val korporátním fi nančním poradenstvím ve společnosti  PwC a působil jako 
akciový analyti k v Deutsche Bank v Londýně.

Petr Janovský
Nový fi nanční ředitel Genesis Capital

Novým fi nančním ředitelem Genesis Capital se stal Petr Janovský. Petr má 
zkušenosti  z bankovního sektoru, kde zastával různé pozice ve fi nančních 
odděleních GE Money Bank, HSBC a Komerční banky. Zabýval se fi nančním 
řízením dceřiných společností , M&A transakcemi a řešením strategických 
projektů banky. V oblasti  akvizic se zaměřoval na oceňování fi nančních in-
sti tucí a úvěrových portf olií. Věnoval se také problemati ce penzijních a in-
vesti čních fondů. Petr Janovský získal doktorát na Vysoké škole ekonomické 
v Praze. Je absolventem Fakulty podnikohospodářské. Mluví česky, anglicky 
a francouzsky.

Adam Ruta
Nový investi ční analyti k v týmu Genesis Capital

Novým investi čním analyti kem v týmu Genesis Capital se stal Adam Ruta. 
Adam Ruta sbíral zkušenosti  v oboru podnikových fi nancí a controllingu ve 
stavebnictví a energeti ce, spolupracoval na strategii rozvoje obnovitelných 
zdrojů Skupiny ČEZ, post-akviziční integraci pořízených akti v a jejich řízení. 
Adam je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací na 
fi nance, oceňování podniků a hospodářskou politi ku. Dále také absolvoval na 
London School of Economics mimosemestrální kurzy zaměřené na Corporate 
Finance. Mluví česky a anglicky.

Zleva: Jiří Beneš, Radim Jasek a Marek Hoščálek.

EQOS, dnes již pod značkou Stangl Technik,  je TOP 5 poskytovatel komplexních technických 
stavebních služeb v Polsku a v ČR. Poskytuje služby v celém životním cyklu budovy od koncepce 
a návrhu, dodávky a výstavby až po budoucí údržbu všech technických zařízení po dokončení 
projektu. Služby společností  pokrývají širokou škálu zařízení, jako jsou topení, větrání, klimati zač-
ní, sanitární a elektrické, stejně jako proti požární, bezpečnostní a automati zační systémy budov. 
Roční tržby dosahují 50 milionů eur a společnost zaměstnává přibližně 300 lidí.

Společnost POS Media Group byla založena v roce 1998 v Praze. V současné době je akti vní v šes-
ti  zemích střední a východní Evropy a je zastoupena ve dvou zemích v západní Evropě. POS Media 
Group nabízí široké spektrum služeb a produktů v oblasti  „point-of-sale“ reklamy ve velkých ob-
chodních řetězcích, doplněné řešeními formou marketi ngové prezentace, ochutnávky, merchan-
dising, mystery shopping až po digitální řešení podpory prodeje, realizaci průzkumů či komplexní 
poradenské služby v oboru. Ke konci roku 2017 společnost dosáhla tržeb přibližně 40 milionů eur.

Neodebírat tyto newslettery


