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Jestliže jsem loňský a  předloňský rok na tomto místě 
označil jako rok mimořádný, není letos důvod, abych 
pozitivní pohled měnil.  Rok 2019 je pro Genesis Capital 
historicky významný už jen díky tomu, že letos slaví 
naše společnost dvacáté narozeniny. Vydržet a úspěš-
ně působit na tak náročném a  kompetitivním trhu po 
celou jednu generaci není zanedbatelný počin.

Při příležitosti našeho jubilea začnu změnou nejvý-
znamnější. Genesis Capital  rozšiřuje svoje působení do 
nového investičního segmentu trhu. Vedle dosavadní 
linie fondů zaměřených převážně na akvizice a odkupy 
středně velkých podniků (Genesis Capital Private Equity 
Funds), vzniká nová linie fondů růstového kapitálu  
(Genesis Capital Growth Equity Funds), orientovaná na 
investice do menších podniků s významným potenciá-
lem růstu zejména v České republice a na Slovensku. 
V srpnu letošního roku se podařilo úspěšně uzavřít fond 
Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I) se samostatným 
managementem a oddělenou strukturou poradců fon-
du. Od léta roku 2019 tak Genesis Capital existuje jako 
skupina private equity fondů.

Součástí nové struktury a identity je nové logo a rozší-
ření značky odrážející tyto změny a nový rozvoj rodiny 
fondů Genesis Capital.

Souběžně s  uvedenými změnami probíhal investiční 
proces charakterizovaný dvěma novými akvizicemi do 
portfolia fondu Genesis Private Equity Fund III a jedním 
výstupem z fondu Genesis Private Equity Fund II. 

V  únoru letošního roku se nám podařilo společně 
s manažery uzavřít akvizici společnosti CN Group, kte-
rá poskytuje IT služby v oblastech vývoje softwaru for-
mou outsourcingu v  blízkých zemích (nearshoring), 
řízení kvality, testování a  počítačového modelování.  
CN Group působí na českém, slovenském, rumunském 
trhu a ve své 25leté historii se vyznačuje dlouhodobými 
obchodními vztahy s německy mluvícími zeměmi a se 
zaměřením na Skandinávii.

Druhou letošní investicí fondu GPEF III byl vstup do spo-
lečnosti 11 Entertainment Group, která v Maďarsku pro-
vozuje vnitřní zábavní parky. Společně se zakladatelem 
skupiny a  nadále minoritním spoluinvestorem cílíme 
na vybudování center rodinné zábavy i v dalších zemích 
střední a východní Evropy. Akvizice většinového podílu 
v této skupině je osmou investicí fondu GPEF III a záro-
veň první investicí fondů Genesis na maďarském trhu.

V oblasti exitů investic z portfolia fondu GPEF II se nám 
podařilo úspěšně ukončit naše působení ve společ-

nosti KS Klima-Service, zabývající se vzduchotechnikou 
a filtrací. Novým majitelem této firmy se stala nadná-
rodní společnosti TROX, přední světový hráč v  tomto 
odvětví. Během našeho působení v KS Klima se od roku 
2012 podařilo managementu společnosti zdvojnásobit 
obrat a provozní zisk a připravit společnost na další růst 
v nové moderní hale. S výnosem z této investice budou 
investoři určitě spokojeni.

Náš tým je v  současnosti vyváženě obsazen, vysoce 
kvalifikovaný, s  dobrými předpoklady k  vyhledávání 
a realizaci nových investičních příležitostí a připraven 
ve třetím desetiletí existence skupiny Genesis Capital 
nadále úspěšně zhodnocovat vložené prostředky in-
vestorů.

Jan Tauber, řídící partner Genesis Capital
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Fond Genesis investoval do CN Group 
a vstoupil tím do IT odvětví 
GPEF III uskutečnil společně s manažery akvizici společnosti CN Group od dánských vlastníků a zakladatelů. CN Group, 
sídlící v Praze a s pobočkami ve Zlíně, v Bratislavě a v Rumunsku poskytuje služby IT v oblastech vývoje softwaru 
formou outsourcingu v  blízkých zemích (nearshoring), řízení kvality, testování a  počítačového modelování (CAD).  
Jedná se sedmou investici fondu GPEF III. 

Vstup GPEF III do společnosti CN Group reprezentuje jedno z možných řešení otázky následnictví, která se v posled-
ní době stává pro české malé a střední podniky aktuálním tématem. Předchozí vlastníci, zakladatelé z řad původně 
oborových investorů a dlouholetý generální ředitel společnosti CN Group, který odešel do penze, se rozhodli prodat 
svoje podíly. Jelikož byla společnost řízena profesionálním managementem nezávislým na vlastnících, odkup podílů 
fondem GPEF III společně s vedením společnosti (management buy-out) byl logickým vyústěním situace.

„Informační technologie a vývoj softwaru jsou velmi atraktivním a růstovým odvětvím podnikání, které láká investory 
nejen na veřejném trhu, ale i ve světě private equity. Společnost CN Group díky své 25leté historii, dlouhodobým ob-
chodním vztahům a zaměření na německy mluvící země a Skandinávii představuje atraktivní platformu pro další rozvoj 
podnikání a konsolidaci trhu vývoje softwaru na bázi nearshore,“ říká Jan Tauber, řídící partner Genesis Capital Equity. 

Financování a podpora ze strany GPEF III může společnosti pomoci růst nejen organicky, ale i prostřednictvím dalších 
akvizic. „V regionu se nachází řada malých a středně velkých podniků, které působí v oblastech, jež mohou naše akti-
vity vhodně doplňovat jak v oblasti vývoje softwaru na bázi nearshore, tak i v ostatních oblastech,“ říká Michal Širica, 
jednatel společnosti CN Group a dodává: „Jsme přesvědčeni, že fond Genesis bude v našem úsilí o naplnění růstové 
strategie pro budoucnost tím správným kapitálovým partnerem.“ Společnost CN Group se do budoucnosti zaměří na 
další rozšiřování služeb nabízených například v oboru strojírenského projektování. Strategický rozvoj může v budouc-
nosti zahrnovat i další akvizice doplňující současný podnikatelský model společnosti.

Genesis získal většinu v maďarské 
skupině 11 Entertainment Group
Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) získal 61% podíl ve skupině 11 Entertainment Group, která v Maďarsku provo-
zuje vnitřní zábavní parky. Cílem partnerství se zakladatelem této skupiny Stefanem Fritschem je vybudovat v regionu 
střední a východní Evropy skupinu specializovanou na rodinnou zábavu. Šlo o osmou investici fondu GPEF III a jeho 
historicky první nezávislou investici v Maďarsku. 

Skupina 11 Entertainment Group zahrnuje společnosti poskytující v Maďarsku rodinnou zábavu ve vnitřních prosto-
rách, jako jsou trampolínové parky, dětská hřiště a laserové hry.

 „Kapitálový vstup fondu Genesis nám umožní se zaměřit na rychlé rozšíření naší koncepce rodinné zábavy do celé 
střední Evropy,“ uvádí Stefan Fritsch a dodává: „Jde o důkaz, že při dosavadním rozvíjení našeho podnikání odvedl 
náš tým skvělou práci. Vstup fondu Genesis s jeho odbornými znalostmi a dvacetiletými zkušenostmi v nejrůznějších 
odvětvích nám poskytne užitečnou podporu na cestě k ještě větší profesionalitě při realizaci našeho dalšího růstu.“

„Investici do skupiny 11 Entertainment Group vnímáme jako příležitost podporovat Stefanův silný podnikatelský pří-
běh a realizovat jeho růstový potenciál na středoevropských trzích, které jsou v oblasti rodinné zábavy stále ještě 
nedostatečně rozvinuté,“ poznamenává Radan Hanzl, partner  Genesis Capital. „Stefanovy dosavadní skvělé provozní 
výsledky a jeho přístup k obchodní expanzi vytvořily pro skupinu 11 Entertainment Group vynikající platformu pro dal-
ší růst,“ uzavírá Radan Hanzl. „Tato transakce také jako bonus naplňuje naši vizi rozšiřování oblasti působení fondu 
GPEF III za hranice jeho tradičních hlavních trhů v České republice a na Slovensku,“ dodává Tatiana Balkovicová, inves-
tiční ředitelka Genesis Capital.

Genesis prodal KS Klima–Service světovému 
hráči ve výrobě vzduchotechniky Trox 
Genesis Private Equity Fund II (GPEF II), zakladatel společnosti Jiří Beseda a klíčoví manažeři firmy se dohodli na 
společném prodeji 100% podílu KS Klima-Service. Novým majitelem se stal světový výrobce přístrojů a systémů pro 
vzduchotechniku TROX GmbH.

Společnost KS Klima-Service po 25 letech postupného růstu a inovací úspěšně završila svůj přerod z malé rodinné 
firmy na významného regionálního hráče na trhu vzduchových filtrů a filtračních zařízení. Spolu s Genesis Capital 
společnost rozšířila své portfolio produktů, navýšila tržby, expandovala na zahraniční trhy a po celou dobu byla vní-
mána jako velice atraktivní zaměstnavatel v regionu. Posledním krokem tohoto vývoje bylo dokončení nové výrobní 
haly u Příbrami, vybudované dle požadavků společnosti, a přestěhování z původních výrobních prostor v Dobříši za-
čátkem loňského roku. Nové prostory u Příbrami umožňují navýšit výrobní kapacitu o 50 % a spolu se strategickým 
investorem nabízí další možnosti k budoucímu růstu a rozvoji společnosti. V roce 2018 společnost dosáhla obratu 
ve výši 10 mil. eur a zaměstnávala téměř 100 lidí.

Vstup Genesis do KS Klima-Service byl příkladem úspěšné generační obměny. Původní majitelé a zakladatelé, man-
želé Besedovi, dospěli k rozhodnutí stáhnout se z každodenního řízení rodinného podniku, avšak jeho další bu-
doucnost jim nebyla lhostejná. Genesis nabídl odkup majoritního podílu a ponechání minority rodině Besedových.

Řídící partner Genesis Capital Equity, pan Jan Tauber, řekl: „S výsledkem investice do společnosti KS Klima jsme 
velice spokojeni. Společnost se dokázala proměnit z dynamicky rostoucího rodinného podniku v roce 2012 do ne-
závisle řízené středně velké společnosti. Během šesti let se podařilo zdvojnásobit obrat a provozní zisk a připravit 
společnost na další růst v její nové moderní výrobní hale.“

„Výběr Genesis Capital za našeho partnera v roce 2012 byl správným rozhodnutím. V následujících letech se nám po-
dařilo naplnit všechny naše cíle, které jsme si před transakcí předsevzali: pokračovat ve vývoji a produkci vzducho-
vých filtrů, navýšit počet zaměstnanců společnosti a postavit nový, moderní výrobní závod. Akvizice KS Klima-Servi-
ce společností TROX je perfektním naplněním našeho podnikatelského příběhu. Věřím, že pod vedením společnosti 
TROX, jednoho z předních světových výrobců vzduchotechniky a filtrace, bude KS Klima-Service ještě intenzivněji 
rozvíjet vývoj a výrobu vzduchových filtrů a celý její tým bude úspěšně čelit novým, zajímavým výzvám,“ konstatuje 
ke společné sedmileté spolupráci s Genesis Jiří Beseda, minoritní akcionář.

„Velice nás v Genesis Capital těší, že se KS Klima-Service stane součástí světového hráče v oboru, který do dalších 
let umožní stavět na silných základech a celkovém potenciálu společnosti, a dále je rozvíjet nejen v Příbrami, České 
republice, ale i v širším regionu. Přeji oběma společnostem jen to nejlepší a věřím, že jejich společná budoucnost 
bude stejně tak úspěšná, jako byla naše spolupráce s KS Klima doposud,“ uzavírá Radan Hanzl, partner Genesis 
Capital zodpovědný za tuto investici.

Továrna výrobce klimatizačních zařízení KS Klima-Service v Příbrami.

Společnost KS Klima-Service byla založena v roce 1993 se zaměřením na import vzduchových fil-
trů z Německa. V současné době má firma více než 2000 zákazníků v České republice, na Slo-
vensku a dalších evropských zemích. Mezi její hlavní výrobky patří kapsové a rámečkové filtry, 
HEPA a kompaktní filtry,  reaktivace aktivního uhlí a speciální filtrační systémy vč. jejich projekce.  
Více na http://www.ksklimaservice.cz/

TROX GmbH je globálním lídrem ve vývoji, výrobě a prodeji komponent, přístrojů a systémů pro 
vzduchotechniku a klimatizace. Se svými 28 dceřinými společnostmi ve 26 zemích na 5 kontinen-
tech, 14 výrobními závody a mnoha obchodními zástupci, působí TROX celkem ve více než 70 zemích. 
Skupina TROX v současnosti zaměstnává na 4000 lidí a dosahuje obratu téměř 500 mil. eur.  
Více na https://www.trox.de/en

Nová korporátní identita 
Při příležitosti 20. výročí existence Genesis Capital a rozšíření do nového investičního segmentu, nové linie fondů 
růstového kapitálu „Genesis Capital Growth Equity Funds“, Genesis Capital transformuje a rozšiřuje svoji korporátní 
identitu. Jedná se nejen o nové grafické pojetí značky, ale také o její rozšíření s cílem naplno odrazit tento nový kon-
cept fungování Genesis Capital. 

Nově má značka Genesis Capital zastřešující a jednotící roli nad dvěma různými segmenty fondů, které jsou řízeny 
dvěma nezávislými manažerskými týmy:

Nová koncepce je založena na diferenciaci značky nejen prostřednictvím textového označení příslušné fondové linie 
(„Private Equity Funds“ vs „Growth Equity Funds“), ale také využití odlišné barevnosti (modrá barva vs. zelená barva) 
pro jednotlivé investiční segmenty. Níže jsou uvedeny další možné variace užití nového loga:

Pojetí nové koncepce skupiny Genesis Capital a modularita značky umožňují případnou budoucí expanzi do dalších 
příbuzných investičních segmentů. 

Novou korporátní identitu pro Genesis Capital zpracovala renomovaná agentura J. Walter Thompson Prague, člen 
skupiny WPP.

První investice Genesis Capital v Maďarsku, podpis finálních dokumentů: (zleva) Tatiana Balkovicová, investiční ředitelka GC, 
Pavel Kvíčala, Legal Partner GC, Stefan Fritsch s manželkou Rékou Kovács, zakladatelé 11 Entertainment Group.

Genesis Growth Equity Fund I byl spuštěn. 
Počáteční velikost je 31 miliónů euro 
Genesis Growth Equity Funds představují novou linii private equity fondů Genesis Capital. Nově založený fond 
Genesis Growth Equity Fund I (GGEF I) je zaměřený na zavedené malé a středně velké společnosti s významným po-
tenciálem růstu především v ČR a na Slovensku, na tržní oblast s velkým množstvím zajímavých příležitostí, kde byla 
nabídka financování private equity doposud omezená. Fond bude investovat částky až 4 milióny euro do firem, které 
plánují rozšiřování výrobních kapacit, mezinárodní expanzi nebo investice do inovací.  

„Jsme přesvědčeni, že na trhu je celá řada firem se zkušeným managementem, které mají ambici dále rozvíjet své 
podnikatelské aktivity. Je zde velké množství rostoucích společností aktivních v inovativních oborech, které dokáží 
efektivně využít rozvojový kapitál. Zároveň vidíme mnoho rodinných firem, které řeší téma nástupnictví původních 
zakladatelů,“ komentuje strategii fondu řídící partner GGEF I Jiří Beneš. „Ve srovnání s aktuálním fondem GPEF III 
bude nový fond GGEF I zaměřen na investice do jiného segmentu firem. Bude cílit na menší perspektivní firmy s trž-
bami do 15 milionů eur a hodnotou EBITDA do 2 milionů eur,“ doplňuje. 

GGEF I funguje samostatně s nezávislou strukturou a vlastním investičním týmem, současně ale spolupracuje a sdílí 
infrastrukturu s Genesis Capital Equity. Investiční tým GGEF I tvoří tři zkušení partneři s bohatými zkušenostmi v ob-
lasti private equity a venture kapitálu, Jiří Beneš, Marek Hoščálek a Radim Jasek. 

Genesis Growth Equity Fund I získal prostředky převážně u lokálních a mezinárodních institucí a investičních společ-
ností jako například: European Investment Fund, Amundi Czech Republic, Kooperativa pojišťovna a Česká podnikatel-
ská pojišťovna (obě součást skupiny Vienna Insurance Group), finanční skupina RSJ či český family office SPM Capital. 
Počáteční velikost fondu dosáhla 31 miliónů euro, dodatečné navýšení je očekáváno během příštích 12 měsíců.

Skupinu 11 Entertainment Group založil pan Stefan Fritsch a  jeho manželka Réka Kovács v  roce 
2009, s  prvotním cílem vytvořit zábavu pro vlastní děti, zatímco pan Fritsch v  té době pra-
coval ve vrcholových manažerských pozicích v  automobilovém průmyslu. Za uplynulých de-
set let se rozrostla na pět zábavních parků. S  trampolínovými parky Cyberjump, laserový-
mi hrami Laserpark a  dětskými hřišti Elevenpark, která se nacházejí v  obchodních centrech 
v Budapešti a Győru, se v Maďarsku stala vedoucím poskytovatelem rodinné zábavy. V roce 2018 
tyto parky přilákaly více než 500 tisíc návštěvníků, zejména dětí, dospívajících a  mladých do-
spělých. Skupina 11 Entertainment Group zaměstnává přes 45 profesionálních pracovníků.   
Podrobnosti naleznete na https://cyberjump.hu https://www.elevenpark.hu https://laserpark.hu 
nebo na informačním videu na https://www.youtube.com/watch?v=iL5b2kPhfVI

Staré logo Genesis Capital Nové logo Genesis Capital

I. Genesis Capital Private Equity Funds

II. Genesis Capital Growth Equity Funds

•  Fondy orientované na investice do malých a středních podniků
v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku a Rakousku

•  Aktuálně otevřený fond Genesis Private Equity Fund III o velikosti 80 milionů eur

• Obvyklá velikost jednotlivé investice v rozpětí 4-12 milionů eur

•  Fondy rozvojového kapitálu zaměřené na investice do menších firem
v České republice a na Slovensku s významným potenciálem růstu

•  Aktuálně otevřený fond Genesis Growth Equity Fund I o cílové velikosti
40 milionů eur

• Obvyklá velikost jednotlivé investice v rozpětí 1-4 milionů eur

SPUSTIT VIDEO
20 let Genesis Capital

Společnost CN Group byla založena dánskými vlastníky v roce 1994 a v průběhu uplynulých 25 let se 
formou outsourcingu zabývá vývojem vysoce kvalitního softwaru pro svoje zákazníky ve Skandinávii, 
Německu, Rakousku, Švýcarsku a Velké Británii. Kromě toho nabízí rozsáhlé služby v oblastech řízení 
kvality, testování a školení. Společnost zaměstnává více než 280 odborníků a za rok 2018 vykázala 
výnosy ve výši téměř 13 mil. eur. Více na https://www.cngroup.dk/.

http://www.janbrzak.cz/genesis-capital/

