TISKOVÁ ZPRÁVA
Americká společnost NetApp kupuje startup SPOT, svůj podíl
v něm prodává i KKCG
Praha, 4. 6. 2020 – Podíl ve společnosti SPOT dnes prodal fond Springtide
Ventures, patřící do skupiny KKCG Karla Komárka. Kupujícím je jedna
z největších globálních firem zaměřených na cloudové služby,
společnost NetApp.
Dnes byla podepsána smlouva a na největším americkém elektronickém
burzovním trhu NASDAQ oznámena transakce, na jejímž základě vstupuje
NetApp do společnosti SPOT. Společnosti se po spojení stanou světovou
jedničkou mezi poskytovateli infrastruktury zaměřené na aplikace a díky své
špičkové platformě přispějí k optimalizaci nákladů na veřejný cloud computing
a provoz úložišť.
Kromě fondu Springtide Ventures své podíly prodávají také další významní
investoři jako Highland Partners, Intel Capital a Vertex.
Do společnosti Spot (dříve Spotinst) investoval fond Springtide Ventures v srpnu
2016. „Již tehdy nás zaujal jejich jedinečný nápad, jak optimalizovat cloudové
služby,“ říká Michal Tománek, investiční ředitel KKCG. Z původního startupu se
za pět let podařilo vybudovat firmu s loňskými tržbami přes 20 mil USD
a objemem ročních předplacených služeb (tzv. „recurring revenues“) přes 22 mil
USD. Meziroční nárůst tržeb přesahuje 66 %. Springtide z prodeje obdrží cca
6násobek investovaných prostředků.
„Skvělý nápad šitý na míru současným technologickým trendům, nápad, který
umí šetřit jak hardwarové, tak finanční kapacity, nadšení a tým, který je schopen
to vše rozvíjet správným směrem, to je základ úspěchu SPOTu. „Podíl v něm
dnes s radostí předáváme do rukou jedné z největších světových firem NetApp,“
říká Tománek a dodává, „že je to příklad vydařené investice do startupu.“
„Za založením společnosti SPOT stála vize způsobit revoluci ve způsobu, jakým
firmy využívají služby cloudové infrastruktury. Využili jsme analytické nástroje
a automatizaci k vytvoření nejspolehlivější, nejvýkonnější a z pohledu nákladů
nejhospodárnější infrastruktury pro jakýkoliv pracovní proces na jakémkoliv
cloudu,“ uvádí Amiram Shachar, zakladatel a generální ředitel společnosti SPOT.
„Těšíme se na to, až se staneme součástí rodiny NetApp, budeme společně
budovat budoucnost infrastruktury zaměřené na aplikace a pomáhat zákazníkům
převádět pracovní procesy na cloud,“ dodává.
„Novým měřítkem pro posuzování veřejných cloudových služeb je v současnosti
rychlost. Ztráty ve veřejných cloudových službách způsobené nevyužívanými či
nadpočetnými zdroji představují pro zákazníky výrazný a stále se prohlubující
problém, který navíc vede k pomalejšímu rozšiřování veřejných cloudových
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služeb,“ uvedl Anthony Lye, viceprezident a výkonný ředitel divize Public Cloud
Services společnosti NetApp. „Spojení platformy pro sdílené úložiště bloků,
souborů a objektů společnosti NetApp a výpočetní platformy společnosti SPOT
tvoří špičkové řešení pro soustavnou optimalizaci nákladů všech pracovních
procesů, ať vytvořených přímo pro cloud, či starších. Zákazníci využívající
optimalizované procesy jsou šťastní zákazníci a šťastní zákazníci více využívají
veřejné cloudy.“
KKCG je aktivní na americkém trhu informačních technologií, dlouhodobě do nich
investuje například prostřednictvím fondu Jazz. Do hledáčku dalšího amerického
investora společnosti AppLovin se nedávno dostalo i herní studio Geewa
z portfolia KKCG. AppLovin letos na jaře Geewu koupil. Do oblasti informačních
technologií KKCG dlouhodobě investuje a tento obor dnes patří k základním
pilířům skupiny. V minulém proce proto vznikl i specializovaný holding Aricoma
dnes zastřešuje společnosti jako AUTOCONT, Cleverlance, AEC a DataSpring a
patří mezi největší IT společnosti v ČR

O společnosti SPOT
Společnost SPOT, původně SpotInst, je významný poskytovatel softwaru, který týmům
CloudOps pomáhá k využití cloudu na maximum. Produkty z portfolia společnosti
pomáhají podnikům optimalizovat a automatizovat využívání cloudových služeb a ve
výsledku maximalizují hodnotu a dostupnost cloudové infrastruktury a snižují ztráty. Díky
okamžitě dostupné viditelnosti a vhledu dokáže společnost SPOT soustavně
a automaticky vylepšovat efektivitu v reálném čase. Společnost v roce 2015 založili
Amiram Shachar a Liran Polak a v pobočkách v San Francisku, New Yorku,
Washingtonu, D.C., Tel Avivu a Londýně působí jejích více než 180 zaměstnanců.

O společnosti NA
Společnost NetApp je lídr mezi poskytovateli cloudových datových služeb a poskytuje
globálním organizacím nástroje ke změně světa pomocí dat. Společně se svými partnery
je společnost NetApp jedinečným dodavatelem datové infrastruktury. Zjednodušuje
hybridní soustavu několika cloudů a bezpečně doručuje správná data, služby a aplikace
těm správným lidem ve správnou chvíli. Více informací na adrese www.netapp.com.

O skupině KKCG
Skupina KKCG v současnosti spravuje významné společnosti, jejichž celková účetní
hodnota přesahuje 6 miliard EUR a jí vlastněné společnosti zaměstnávají téměř 6 000
zaměstnanců a vyvíjejí podnikatelské aktivity v zemích Evropské unie stejně jako
například v USA. Skupina KKCG drží podíly například v těchto firmách: skupina MND,
SAZKA Group, ARICOMA, US Methanol, Springtide Ventures a další. Zakladatelem KKCG,
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která je na trhu téměř třicet let, je jeden z nejvýznamnějších českých podnikatelů Karel
Komárek. Více na www.kkcg.com.
Kontakt pro média:
Dana Dvořáková
Ředitelka komunikace, KKCG a.s.
Vinohradská 230, Praha 10
T +420 225 010 399
M +420 602 372 834
E dana.dvorakova@kkcg.com
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