TISKOVÁ ZPRÁVA
ARICOMA Group kupuje technologickou společnost Seavus
Praha, Amsterdam 2. 12. 2020 – Významný krok v zahraniční expanzi společnosti
ARICOMA Group, která je součástí skupiny KKCG patřící Karlu Komárkovi, oznámili
zástupci firmy. Český holding uzavřel smlouvu o koupi technologické společnosti
Seavus. ARICOMA Group touto akvizicí proniká na další trhy v Evropě a posiluje
také svoji pozici v USA. Zároveň se stává mezinárodním hráčem na poli
informačních technologií s konsolidovaným obratem 8 miliard korun, se ziskem
před započtením daní, úroků a odpisů (EBITDA) přes 600 milionů korun a s více
než 2800 zaměstnanci.
„Tato akvizice naplňuje dlouhodobou strategii skupiny KKCG v oblasti informačních
technologií. Už při založení ARICOMA Group, ve které jsme zkonsolidovali velké IT hráče na
českém trhu, jsme se rozhodli, že dalším krokem je mezinárodní expanze. Osobně si velmi
vážím toho, že se nám povedlo transakci dotáhnout do konce i v této komplikované době,“
uvedl Michal Tománek, investiční ředitel pro technologie KKCG.
Podle něj tak pokračuje ARICOMA Group (IT větev skupiny KKCG) v plánu stát se
významným mezinárodním technologickým holdingem. Ten by podle Tománka měl
zastřešovat skupinu specializovaných firem, které budou společně schopny nabídnout
klientům ucelenou řadu ICT služeb a produktů.
„Seavus se svými produkty a službami zaměřenými na IT poradenství, softwarový vývoj,
implementaci softwarových produktů pro správu a řízení infrastruktury, kybernetickou
bezpečnost a compliance přesně zapadá do našeho portfolia,“ uvedl Milan Sameš,
generální ředitel ARICOMA Group. Sameš hodnotí pozitivně i historii společnosti Seavus,
která byla založena v roce 1999 a od té doby se rozvíjí. O kvalitách jejích osmi set
zaměstnanců nejlépe vypovídá to, že firma poskytuje služby v mnoha evropských zemích,
kromě těch severských také například zemích Beneluxu, Švýcarsku, ale i v USA. Mezi hlavní
klienty patří telekomunikační společnosti (např. Sunrise, Tele2, Globalstar, A1), banky (Erste
Bank, Banca Intesa, Marginalen Bank) a technologické firmy jako například Bosch. „Naše
dosavadní zkušenosti nabyté v tomto roce zásadně poznamenaném pandemií koronaviru
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hovoří o tom, že digitální transformace firem je ještě rychlejší, než jsme předpokládali.
Vidíme v tom ohromnou příležitost pro další růst. Akvizice Seavus do tohoto plánu skvěle
zapadá,“ uvedl Sameš.
Jedním z hlavních cílů ARICOMA Group je prosadit se důrazněji na zahraniční trzích a zároveň
podpořit dynamičtější rozvoj vlastních SW řešení a služeb.
„Jsme pevně přesvědčeni, že zapojení silného strategického partnera, jakým je skupina
ARICOMA Group, urychlí inovace a dále posílí naši schopnost nabízet vysoce kvalitní služby
v oblasti softwarového vývoje a řešení příští generace našim zákazníkům po celém světě.
Nyní se nejen budeme soustředit na úspěch, ale budeme cítit i větší motivaci dosáhnout
našich cílů – rozšířit své zákaznické portfolio, stát se důvěryhodným partnerem zákazníků
v procesu digitalizace a tím i předním poskytovatelem IT v Evropě. Seavus bude velmi
důležitou součástí úspěchu KKCG,“ říká Igor Lestar, předseda představenstva Seavus
Group. I po akvizici budou všechny provozy a oblasti podnikání v blízké budoucnosti nadále
fungovat. Skupina ARICOMA Group je odhodlána udržovat vedení a základní hodnoty, díky
nimž je společnost Seavus důvěryhodným partnerem a poskytovatelem služeb a spolehlivým
zaměstnavatelem.

O společnosti Seavus
Seavus je softwarovým vývojářem a konzultační společností s mnoha zkušenostmi v poskytování
úspěšných obchodních řešení pro všechna oddělení firmy. Společnost má po celém světě více než 800
expertů v oblasti IT a nabízí rozmanité produkty a možnosti služeb. Z několika kanceláří po celém
světě obsluhuje evropský a americký trh. Její neustále se rozšiřující portfolio zahrnuje: BSS/OSS, CRM,
CEM, řešení v oblasti Business Intelligence, ALM, vestavěné programy, obchodní a spotřebitelské
produkty, mobilní a herní řešení, řízené služby i vývoj, poradenské služby a zajišťování zdrojů na
zakázku. Portfolio společnosti Seavus zahrnuje více než 4 tisícovky zákazníků, mimo jiné přední
světové telekomunikační společnosti a výrobce telefonů, organizace z bankovního a finančního
průmyslu, výrobce spotřební elektroniky, technologické firmy, vzdělávací instituce, státní orgány,
zdravotnická zařízení apod.
K dnešnímu dni má Seavus patnáct provozoven v několika zemích, včetně Švédska, Spojených států
amerických, Severní Makedonie, Běloruska, Moldávie, Švýcarska, Srbska, Bosny a Hercegoviny se
strategií neustálého růstu.
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O společnosti ARICOMA Group
Největší český ICT holding, jehož členy jsou společnosti AUTOCONT, Cleverlance, DataSpring, AEC,
Cloud4com a Internet Projekt. Firmy ze skupiny ARICOMA Group pokrývají celé portfolio služeb
počínaje návrhem ICT architektury přes infrastrukturní a cloudové služby, implementaci podnikových
aplikací až po vývoj vlastních rozsáhlých softwarových řešení a outsourcing. Její celkové loňské tržby
přesáhly 7 miliard korun.

O společnosti KKCG Group
Skupina KKCG řízená jedním z nejúspěšnějších českých podnikatelů Karlem Komárkem je mezinárodní
investiční společností, jejíž celková účetní hodnota přesahuje 6 miliard eur. Skupina KKCG vyvíjí
podnikatelské aktivity v devatenácti zemích světa a mezi její klíčové obory patří herní průmysl,
energetika, IT technologie a real estate. Drží podíly v mnoha firmách, mimo jiné v SAZKA Group,
ARICOMA Group, MND Group, US Methanol, kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.
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