TISKOVÁ ZPRÁVA
ARICOMA Group kupuje IT společnost KOMIX
Praha 25. 3. 2021 – Další výrazný hráč na domácím trhu s informačními
technologiemi se stane součástí ARICOMA Group, která patří do investiční
skupiny KKCG podnikatele Karla Komárka. Majitelé společnosti KOMIX včera
podepsali smlouvu o prodeji stoprocentního podílu se zástupci ARICOMA Group.
Transakce ještě podléhá schválení Úřadem pro hospodářskou soutěž (ÚHOS).
Společnost KOMIX již téměř třicet let vyvíjí zakázkový software pro e-government,
zdravotní pojišťovny a významné podniky, jako jsou Škoda Auto, Nestlé nebo Porsche
Česká republika. V minulosti se KOMIX podílel například na projektech elektronické
neschopenky, cestovních dokladů s biometrickými prvky a informačního systému evidence
obyvatel. KOMIX patří podle tržeb za vývoj zákaznického software, které letos dosáhnou
více než půl miliardy korun, mezi top 10 dodavatelů na českém trhu. Ve společnosti KOMIX
pracuje téměř 300 lidí, především vývojářů.
„Je pro mne velkou ctí, že se stáváme součástí skupiny ARICOMA a budeme hrát aktivní
roli při realizaci její vize vybudovat ICT lídra evropského významu,“ uvedl Tomáš Rutrle,
ředitel a dosavadní spolumajitel KOMIXu. „Díky tomuto spojení budeme schopni stávajícím
zákazníkům nabídnout mnohem širší portfolio služeb a současně spolu s ostatními firmami
ve skupině oslovit nové zákazníky v ČR i v zahraničí. Skupině ARICOMA přinášíme desítky
let zkušeností z rozsáhlých projektů, nadšení pro IT technologie a prokázanou schopnost
dotahovat věci do konce. Věříme, že jsme na začátku úžasného příběhu digitální
transformace vyrůstající z kořenů v České republice a chceme být jeho platnou součástí,“
dodal Rutrle.
ARICOMA Group poté, co na konci loňského roku koupila mezinárodní společnost Seavus,
dále pokračuje v akvizičním tažení. Jeho cílem je vybudovat výrazného evropského hráče
v oblasti ICT a SW řešení. Podle Michala Tománka, investičního ředitele KKCG, který je
zodpovědný za veškeré akvizice v oblasti IT, je vstup do společnosti KOMIX dalším velmi
důležitým krokem na této cestě. „Podařilo se nám získat firmu, která výborně zapadá do
současného portfolia společností, které máme v ARICOMě. Jejich expertíza, produkty
i zákaznická báze skvěle doplní to, co už dnes máme. A tento mix služeb budeme do
budoucna schopni nabízet nejen na domácím, ale stále výrazněji i na zahraničních trzích,“
uvedl Michal Tománek.

Podle generálního ředitele ARICOMA Group Milana Sameše je další expanze skupiny
pokračováním strategie nastavené před čtyřmi roky. „Současné dění ve společnosti, které
je zásadně ovlivněno pandemií Covid-19, nám ukazuje, že jsme se vydali správným
směrem a naše předpoklady vývoje trhu byly správné. Zákazníci se snaží urychlovat
digitální transformaci, jak se dá, a to přináší celému oboru informačních technologií nové
příležitosti,“ konstatoval Sameš.
ARICOMA Group kupuje za neveřejnou cenu stoprocentní podíl ve společnosti KOMIX. Celá
transakce je financována z bankovního úvěru a z vlastních zdrojů kupující společnosti.
Management společnosti včetně jejího ředitele Tomáše Rutrleho se bude i nadále podílet
na vedení společnosti KOMIX. Do doby, než transakci schválí ÚHOS, bude KOMIX jednat
samostatně.
ARICOMA Group bude po dokončení transakce zahrnovat 8 společností s konsolidovaným
obratem převyšujícím 8,5 miliard korun, se ziskem před započtením daní, úroků a odpisů
(EBITDA) přes téměř 900 milionů korun a s více jak 3.000 zaměstnanci.

O společnosti KOMIX
Společnost byla založena v roce 1992 a od svého počátku nabízí softwarové služby klientům ze státní
i privátní sféry. Jedná se především o řešení pro eGovernment a eHealth, kde pomáhá české státní
správě urychlit vývoj tak, aby byla tato řešení uživatelsky přátelská pro občany. KOMIX je současně
významným dodavatelem automobilek, jmenovitě například Škody Auto. V tomto segmentu KOMIX
vychází ze současné situace, kdy automobilový průmysl prochází zásadní transformací a vzájemně
se posilující trendy zahrnují autonomní řízení, sdílenou mobilitu, online připojení a elektrifikaci.
Softwarová řešení se tak stávají hlavním zdrojem hodnoty automobilu, vnímání inovací a přitažlivosti
pro zákazníka. KOMIX dále nabízí svoje produkty zaměřené na digitální transformaci, jakými jsou
například automatizované rozhodování, business inteligence nebo robotická procesní automatizace.
Společnost zvládá komplexní vývoj všech vrstev složitých informačních systémů – frontend, backend,
databáze, mobilní aplikace, integrační sběrnice. Nejobvyklejšími technologiemi, v nichž se vývoj
realizuje jsou JAVA a Microsoft.NET. V únoru 2021 společnost KOMIX otevřela pobočku ve Švýcarsku,
kde získala nového klienta, jednoho z největších potravinových koncernů na světě společnost Nestlé.

O společnosti ARICOMA Group
Největší český ICT holding, jehož členy jsou společnosti AUTOCONT, Cleverlance, DataSpring, AEC,
Cloud4com, Internet Projekt a Seavus. Firmy ze skupiny ARICOMA Group pokrývají celé portfolio
podnikových služeb počínaje návrhem ICT architektury přes infrastrukturní a cloudové služby,
implementaci
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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 ve dvaadvaceti zemích světa a mezi její klíčové obory patří herní
průmysl, energetika, IT technologie a real estate. Drží podíly v mnoha domácích i mezinárodních
firmách, mimo jiné v SAZKA Group, ARICOMA Group, MND Group, KKCG Real Estate, US Methanol,
kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších. KKCG investuje také do amerického fondu Jazz
Venture Partners, který sídlí v Silicon Valley a je zaměřen například na investice do technologií pro
zlepšování výkonnosti člověka (neuroscience).
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