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Česká private equity a venture kapitálová asociace oslavila své
dvacáté výročí galavečeří a předáváním cen
5. listopadu oslavila Česká private equity a venture kapitálová asociace (CVCA) dvacáté
výročí svého založení za přítomnosti 200 hostů z řad správců private equity fondů a
investorů, zástupců nejúspěšnějších portfoliových společností, Invest Europe (dříve EVCA) a
českých ministerstev.
CVCA byla založena v roce 1995 s cílem stanovit profesní a etické standardy pro rozvíjející
se odvětví private equity v České republice, ale zejména aby informovala podnikatele, státní
správu a veřejnost o podstatě a přidané hodnotě venture kapitálu a odvětví private equity.
Od roku 1995 se asociace vyvinula ve vlivnou platformu private equity komunity v České
republice a jejích 62 členů zahrnuje venture kapitálové a private equity fondy, banky a
poradce. Česká republika je druhou nejatraktivnější zemí regionu střední a východní Evropy
co se týče investic do private equity a do roku 2014 zde bylo z těchto zdrojů investováno
přibližně 3,9 mld. EUR do 132 projektů.
Jak poukázal Michael Collins, zástupce výkonného ředitele a ředitel komunikace Invest
Europe, “lze si povšimnout toho, že v EU i na národní úrovni tvůrci politiky chápou, že
private equity přispívá k inovaci, růstu a tvorbě pracovních míst.”
Hlavní řečník, Thierry Baudon, zakladatel a řídící partner Mid Europa Partners, učinil
následující předpověď pro další roky: “Odvětví PE/VC v regionu se bude konsolidovat tak, že
fondy zaměřené na region střední a východní Evropy budou působit v několika tržních
segmentech a nabízet širokou škálu produktů… Uvidíme také více domácích investorů do
private equity fondů.“
Během panelové diskuze se zakladateli a dřívějšími prezidenty CVCA se probírala hluboká
změna investičního klimatu, posuny ve strategiích a úspěchy private equity fondů v
posledních 20 letech v České republice.
Poprvé ve své historii také CVCA ocenila vynikající výsledky ve svém odvětví. Ocenění
“Private equity firma posledních 20 let” byla udělena fondu Mid Europa Partners, přednímu
investorovi do buyout transakcí zaměřenému na rostoucí trhy střední a východní Evropy a
Turecka s přibližně 4,2 mld. EUR získanými a spravovanými od svého vzniku. Společnost je
největším poskytovatelem private equity v České republice a investovala do firem jako je
Oskar Mobil, Karneval, České Radiokomunikace, T-Mobile, Walmark, Alpha Medical a další.

CVCA, 28. října 12, 110 00 Praha 1, www.cvca.cz, info@cvca.cz, tel.:. +420 724 342 395

Ocenění v kategorii „Private equity osobnost posledních 20 let“ si odnesl Brian Wardrop,
řídící partner ARX Equity Partners. Od roku 1997 pracoval v Baring Communications Equity
a k ARX Equity Partners přistoupil v roce 2002 jako řídící partner. Je momentálně
zodpovědný za strategický management společnosti a dohled nad investičními aktivitami
ARXu na všech klíčových trzích a zejména v České republice. Transakce vedené Brianem
zahrnují např. Fincentrum, Lexum nebo Lanex. Nedávno Brian zahájil fundraising nového
středoevropského fondu ARX IV se sídlem v Praze.
Zvláštní ocenění “Cena za mimořádný přínos k rozvoji venture kapitálového odvětví” byla
udělena venture kapitálovému fondu Credo Ventures, který se zaměřuje na společnosti
střední a východní Evropy v rané fázi vývoje v oblasti informačních technologií a internetu.
Od roku 2010 Credo učinilo 19 investic, nejúspěšnější byl prodej společnosti zabývající se
bezpečnostním softwarem Cognitive Security firmě Cisco. Credo nedávno uzavřelo svůj
druhý fond ve výši 34 mil. EUR. Investice Creda a přínos k podnikatelskému vzdělávání
mladých start-up firem významně přispěly k rozvinutí ekosystému technologických investic
do rané fáze firem a k vývoji venture kapitálu v České republice.
CVCA (Česká private equity a venture kapitálová asociace) je asociací sdružující
venture kapitálové a private equity fondy a finanční instituce a poskytovatele služeb pro obor
private equity České republice. Asociace vznikla v roce 1995 s cílem rozvíjet a podporovat
odvětví venture kapitálu a private equity a zastupovat jeho zájmy ve spolupráci s českými i
evropskými úřady. Více informací naleznete na: www.cvca.cz
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