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Genesis Growth Equity Fund I dosáhl své cílové velikosti 40 milionů euro
PRAHA, Česká republika - 4. února 2021

Fond Genesis Capital Growth Equity Fund I (GGEF I) zaměřený na malé a středně velké společnosti
s významným potenciálem růstu především v České republice a na Slovensku dosáhl své maximální
cílové velikosti 40 miliónů euro po získání dodatečných prostředků od SPM Capital a Sirius
Investments.
„Je nám potěšením oznámit, že fond Genesis Growth Equity Fund I dosáhl finální velikosti 40 miliónů euro
díky podpoře řady respektovaných institucionálních investorů. Navzdory současným obtížným tržním
podmínkám zájem investorů přesáhl maximální cílovou velikost fondu,“ komentuje úspěšné získání
plánovaných finančních prostředků GGEF I Jiří Beneš, Managing Partner Genesis Capital Growth.
„Bez ohledu na to, že loňský rok byl pro transakce fúzí a akvizic poměrně náročným obdobím, se nám
podařilo dokončit první investice GGEF I do dvou růstových společností – R2B2 a Home Care Promedica.
Těšíme se na další investice našeho fondu v následujících letech, protože vidíme řadu společností
s vysokým růstovým potenciálem. Tyto často čelí problému nástupnictví původních zakladatelů, ale
zároveň jsou schopny efektivně využívat rozvojový kapitál,“ dodal Radim Jasek, Partner Genesis Capital
Growth.
GGEF I investuje akciový kapitál do výše 4 milióny € na jednu investici do zavedených společností
s významným potenciálem růstu především v České republice a na Slovensku, které plánují rozšíření
svého působení, mezinárodní růst nebo investice do inovací. Tým GGEF I vidí v tomto tržním segmentu
množství atraktivních příležitostí a poskytuje podnikatelům a společnostem potřebný kapitál a podporu
jejich obchodního rozvoje.
Během roku 2020 fond dokončil své první dvě investice, když získal většinový podíl ve společnosti R2B2,
předním poskytovateli programatických reklamních služeb v České republice, a Home Care Promedica,
zavedeném poskytovateli odborné domácí péče především v oblasti Prahy.

O Genesis Capital Growth Equity Fund I
Genesis Growth Equity Fund I je růstový private equity fond zaměřený na investice do menších a středně velkých
společností především v České republice a na Slovensku. GGEF I funguje samostatně s vlastním investičním týmem
a nezávislou strukturou, současně spolupracuje a sdílí infrastrukturu s Genesis Capital. GGEF I se svou velikostí 40
milionů € má obvyklou velikost akciových kapitálových investic v rozmezí 1–4 milionů € s cílením na společnosti
s významným potenciálem růstu a s hodnotou společností (enterprise value) do 10 miliónů €.
Genesis Growth Equity Fund I získal prostředky převážně u lokálních a mezinárodních institucí a investičních
společností jako například: European Investment Fund (EIF), Amundi Czech Republic (člen mezinárodní skupiny
Amundi), Kooperativa pojišťovna a Česká podnikatelská pojišťovna (obě součást skupiny Vienna Insurance Group),
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finanční skupina RSJ, český family office SPM Capital či fondu fondů Sirius Investments. Konečná velikost fondu 40
miliónů € byla dosažena v prosinci 2020.
Pro více informací navštivte prosím: https://growth.genesis.cz/
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