
tel.: +420 271 740 207   

e-mail: genesis@genesis.cz

www.genesis.cz

NEWSLETTER ČERVEN 2020

Jestliže v listopadu loňského roku byly hlavními téma-
ty mého úvodníku 20. výročí vzniku naší společnosti 
a ustavení fondu Genesis Growth Equity Fund (GGEF), 
musím dnes na tomto místě prezentovat klíčovou per-
sonální a  manažerskou změnu, jež se uskutečnila 
v naší organizaci na začátku března letošního roku. 

Impulsem k tomuto zásadnímu kroku bylo tempo ak-
viziční činnosti fondu Genesis Private Equity Fund III 
(GPEF III) a předpokládaná brzká realizace dvou po-
sledních investic z fondu Genesis Private Equity Fund 
II (GPEF II), což umožnilo zahájit přípravu na založení 
fondu Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV).

V zájmu dalšího úspěšného rozvoje private equity li-
nie fondů Genesis Capital jsem se proto rozhodl pře-
dat manažerskou odpovědnost za řízení společnos-
ti Ondrovi Vičarovi, který se stal řídícím partnerem 
Genesis Capital Equity. 

Transfer manažerských funkcí na Ondru probíhal po-
stupně ve vzájemné shodě již delší dobu s cílem zajis-
tit kontinuitu a stabilitu v řízení společnosti a umožnit 
Ondrovi prezentovat tým pod jeho vedením potenciál-
ním investorům do fondu GPEF IV.

Jsem si jist, že jsem v Ondřeji Vičarovi zvolil nejlepší-
ho nástupce, který povede společnost k dalším úspě-
chům a zajistí také dobrou perspektivu pro všechny 
účastníky zapojené do skupiny Genesis Capital.

Z Genesis Capital neodcházím, posunul jsem se na pozi-
ci „chairmana“ a zůstávám nadále předsedou investič-
ních výborů fondů GPEF II a GPEF III. Své budoucí zapoje-
ní vidím rovněž v rámci aktivit zaměřených na založení 
fondu GPEF IV a ve funkci poradenské a reprezentační. 

Na závěr musím dodat, že ke změně v  nejvyšší řídí-
cí funkci došlo těsně před vypuknutím koronavirové 
pandemie a  dosavadní vyrovnávání se s  touto dra-
maticky probíhající krizí v naší organizaci ukazuje, že 
jsem řízení předal do spolehlivých rukou... 

Nová role pro mě vzhledem k trvale rostoucímu záběru 
našich aktivit symbolizuje především velkou zodpověd-
nost. A na prahu aktuálních témat a  rizik samozřejmě 
také velký úkol. Proto jsem připraven udělat vše pro to, 
abych důvěru, která do mě byla vložena, nezklamal.

Z  hlediska vize dalšího rozvoje je výhodou, že jsme 
v uplynulých letech nastartovali celou řadu rozvojových 
iniciativ, kterými chceme podpořit dosavadní růst, takže 
existuje řada aktivit, ve kterých stačí přirozeně pokračo-
vat. Jeví se mi také, že po těch dvaceti letech, kdy na 
začátku se skutečně začínalo od nuly, a to jak s naší fir-
mou, tak s  celým odvětvím v  rámci celého regionu, je 
Genesis Capital ideální platformou, na které se dá velmi 
promyšleně stavět. 

Další rozvoj pak vidím v kombinaci systematizace, kdy 
existujícím aktivitám dáváte přehlednost, pravidla 
a procesy, aby se šetřil čas a energie na rutinních záleži-
tostech a zaběhnutých aktivitách a uchovávalo se natvo-
řené know-how, a v doplnění nových myšlenek. Mezi ně 
patří kromě „povinného“ růstu objemu spravovaných 
aktiv provázaného s  citlivým rozpínáním regionálního 
pokrytí zejména velmi selektivní a postupné včleňová-
ní příbuzných investičních aktivit překračujících hranice 
private equity. Jako ústřední prvek celého rozvoje pak 
vnímám dlouhodobý rozvoj zkušeností našeho talento-
vaného investičního týmu, protože v našem podnikání 
s lehkou nadsázkou platí, že nikdy nejste tak zkušený, 
aby to stačilo.

Nový řídící partner  

Genesis koupil od skupiny KKCG největší české 
callcentrum Conectart 
Společnost Conectart, která dnes provozuje callcentra v osmi českých městech a zaměstnává přes tisícovku operáto-
rů, přechází do portfolia fondu rozvojového kapitálu Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) skupiny Genesis Capital. 
K podpisu transakční dokumentace došlo 14. května, vypořádání transakce se očekává během léta a podléhá schvá-
lení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. 

Dosavadnímu majiteli, skupině KKCG, se za osm let podařilo vybudovat z Conectartu největšího poskytovatele Busi-
ness Process Outsourcingu v České republice.  Conectart v posledních měsících ohlásil také vstup do zahraničí. „Letos 
v lednu jsme akvírovali nové klienty na slovenském trhu, kde cítíme obrovský potenciál. Do karet nám hraje i současná 
situace spojená s pandemií. V praxi jsme si ověřili, že umíme pracovat i v extrémních podmínkách bez výkyvů kvality 
nebo personálních výpadků. Jsme připraveni na růst. Děkujeme za skvělou práci skupině KKCG a současně se velice 
těšíme na kooperaci s Genesis Capital,“ vysvětluje Petr Studnička, generální ředitel společnosti Conectart.

Právě vstup na další trhy ve středoevropském regionu je doménou fondů rozvojového kapitálu ze skupiny Genesis 
Capital. „Už více jak 20 let pomáháme českým podnikům se silným růstovým potenciálem. Conectart skvěle zapadá 
do našeho technologického portfolia, jímž jsme se v posledních letech začali zabývat intenzivněji. Jsou z inovativního 
oboru s vysokou přidanou hodnotou. Ve středoevropském a východoevropském regionu navíc tento trh není konku-
renčně nasycen,“ vyjmenovává Martin Viliš, partner společnosti Genesis Capital Equity.

Genesis a ESPIRA se přidali k V4C v Summa  
Linguae Technologies 
Fond ze skupiny Genesis Capital a ESPIRA Investments získali vedle fondu V4C podíl v investici do Summa Linguae 
Technologies, společnosti kótované na varšavské burze New Connect, která se zabývá zpracováním a managementem 
dat napříč širokou škálou jazyků.

Piotr Misztal, partner ve V4C a předseda dozorčí rady Summa Linguae, to okomentoval: „Jsme potěšeni, že můžeme 
přivítat Genesis a ESPIRA jako nepřímé akcionáře Summa Linguae, protože věříme, že přispějí k jejímu dalšímu rozvoji 
a vytvoří ještě silnější kapitálovou základnu, která společnosti pomůže při plnění jejích ambiciózních růstových plánů. 
Všechny tři společnosti dohromady přináší hlubší úroveň odborných znalostí, zkušeností a kapitálu, které společnost 
využije při dalším rozvoji navazujícím na pokrok již dosažený v roce 2019.“

„Aktivně hledáme investice za hranicemi našeho domácího českého trhu a mezinárodní perspektiva Summa Linguae 
ve spojení se silným manažerským týmem nám nabídla dobrou příležitost investovat do předního poskytovatele služeb 
v oblasti mnohojazyčné správy dat. Díky rostoucí internacionalizaci a digitalizaci podnikání je Summa Linguae v dobré 
pozici, aby využila oba tyto trendy,“ uvedla Tatiana Balkovicová, Senior Investment Director v Genesis Capital Equity.

Společnost GTH catering přebrala  
slovenské Sodexo
GTH catering, která patří do portfolia fondů Genesis Capital a je jedním z největších poskytovatelů služeb v oblasti 
stravování v České republice, získala 100% majetkovou účast ve slovenské dceřiné společnosti nadnárodního posky-
tovatele služeb integrovaného facility managementu Sodexo. Vstoupila tak na slovenský trh, kde plánuje využít svých 
zkušeností a vzájemných synergií k vytvoření silného česko-slovenského hráče v oboru a získala příležitost rozšířit 
portfolio svých poskytovaných služeb nově i o služby facility managementu.

„Převzetím slovenského Sodexo se nám otevírá podobná příležitost jako před deseti lety v případě českého GTH 
catering. Příležitost vybudovat silného, zákaznicky orientovaného, moderního a flexibilního poskytovatele stravova-
cích služeb a služeb facility managmentu, vycházejícího jak z tradičního, tak moderního pojetí poskytování služeb, 
zejména těch stravovacích,“ uvedla k převzetí Sodexo Daria Choděrová, generální ředitelka GTH catering.

Nový web Genesis Capital
Genesis Capital oslavil v loňském roce 20 let existence a při té příležitosti rozšířil svůj záběr působení do nového 
investičního segmentu. Vedle linie fondů rozvojového kapitálu „Genesis Capital Private Equity Funds“ vznikla linie 
fondů růstového kapitálu „Genesis Capital Growth Equity Funds“, orientovaná na investice do menších podniků 
s významným potenciálem růstu. V souvislosti s touto změnou byla vytvořena také nová korporátní identita, jejíž 
proměnu nyní skupina Genesis Capital završila spuštěním nového webu. 

Společnost GTH catering je jedním z největších poskytovatelů služeb v oblasti stravování v České republice.

Summa Linguae Technologies (www.summalinguae.com), kótovaná na trhu New Connect na varšavské 
burze cenných papírů, je předním polským poskytovatelem jazykových služeb pro B2B klienty na bázi 
nejmodernějších technologií. Summa Linguae, se sídlem v Krakově, má po dokončení akvizic v Indii, 
Švédsku a po dvou nedávných akvizicích v Kanadě a USA (které proběhly až po vstupu V4C) globální 
dosah.

GTH catering je ryze česká společnost, která se zabývá poskytováním stravovacích služeb již od roku 
1996. V roce 2010 se stala součástí skupiny GTH multicatering s celorepublikovou působností, která 
vznikla spojením společností GTH catering, GTH zařízení školního stravování a MULTI-Catering. Jednot-
livé společnosti ve skupině poskytují služby společného stravování v širokém spektru zákaznických 
segmentů od průmyslu, administrativy, zdravotnictví, školství až po armádu. Základní vizí společnosti 
ve stravování je individuální přístup k zákazníkům, vysoká kvalita jídel bez použití polotovarů a re-
spektování lokálních tradic a zvyků. Součástí portfolia fondů Genesis Capital je od roku 2010. Více na 
www.gthcatering.cz
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Ondřej Vičar, Managing Partner
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Další personální změny 
Vedle změny na pozici ředitele Genesis Capital Equity proběhly také změny na dalších pozicích. Novým, celkově již pá-
tým partnerem společnosti se stal Martin Viliš, který doposud zastával pozici seniorního investičního ředitele. Tatiana 
Balkovicová byla povýšena na pozici seniorní investiční ředitelky. Tomáš Sýkora, dosud na pozici seniorního investiční-
ho analytika, se nově stal investičním manažerem. Adam Ruta byl povýšen na pozici seniorního investičního analytika.

Kontaktní Callcentrum Conectart. 

Conectart již více než 10 let poskytuje komplexní služby kontaktního centra českým i zahraničním zákaz-
níkům. Ve svém portfoliu má řadu významných společností, například Samsung, Vodafone, MND, Českou 
spořitelnu, AmRest nebo SAZKAmobil. Conectart vznikl spojením společností Informační linky a Direct 
Communication. V roce 2017 akvíroval další kontaktní centrum Quality Brands. Sloučením těchto společ-
ností vznikl největší poskytovatel služeb v oblasti „Business Process Outsourcing“ v ČR, kde v současné 
době pracuje přes 1000 zaměstnanců. Více na www.conectart.cz.

Sodexo poskytuje na slovenském trhu služby v oblasti stravování a facility managementu od roku 1997. 
V průběhu více než 22 let svého působení se Sodexo vypracovala na jednu z nejvýznamnějších firem 
v oboru na Slovensku. V současnosti společnost poskytuje komplexní on-site služby na více jak 30 pro-
vozech. V souladu s globální strategií skupiny Sodexo a rozhodnutím akcionářů se mateřská společnost 
rozhodla z vybraných zemí střední Evropy odejít.

http://www.genesis.cz

