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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Sprintide Ventures vstupuje do izraelské IT společnosti BIO-NEXUS 

Praha, 18. 8. 2016 – Fond Springtide Ventures, který patří do skupiny KKCG, získal podíl 
v izraelské inovativní IT společnosti BIO-NEXUS. Zařadil tak do svého portfolia další 
vysoce perspektivní společnost z oblasti informačních technologií. Vstupem do izraelské 
firmy fond pokračuje ve své strategii zaměřené na společnosti ze střední Evropy a Izraele, 
jež mají potenciál působit globálně a proniknout na vyspělé trhy především v USA či EU.  

„Společnost BIO-NEXUS je pro nás zajímavá jak svými dosavadními výsledky, tak obrovským 
potenciálem globálního růstu. Fond  Springtide Ventures získal ve společnosti pětinový 
podíl. Tímto krokem rozvíjíme naši strategii zaměřit se na rychle rostoucí technologické 
firmy v regionu střední Evropy a Izraele,“ vysvětlil Marek Jablonský, výkonný ředitel 
Springtide Ventures.  

Společnost BIO-NEXUS vyvíjí inovativní a unikátní technologie. Ty kombinují nejmodernější 
poznatky z oblasti rozšířené reality s intuitivními řešeními, která pomáhají lidem v terénu 
plnit jejich úkoly. Firma se zaměřuje na tři hlavní pilíře podnikání: velké průmyslové objekty 
(Care-Nexus), záchranou lékařskou pomoc (BIO-Nexus Medical) a letecké společnosti 
(Aero-Nexus). „Naší vizí je zachraňovat životy, omezovat lidské chyby a vytvářet bezpečné 
prostředí. Díky tomu, že naše řešení umožňuje takticky i strategicky řídit procesy v reálném 
čase, jeho využití přináší významné zefektivnění činností a také nezanedbatelné finanční 
úspory.“ prohlásil Ztiki Fuchs, generální ředitel společnosti BIO-NEXUS.  

Hlavním know-how společnosti Bio-Nexus je v rozvoji patentované „Mobile Workflow 
Engine“ a ve schopnosti rychlé implementace mobilní softwarové platformy u zákazníků. 
Platforma pomáhá zvládat práci v terénu a dohled nad činnostmi především v situacích, 
kdy přesné zpracování závisí na efektivnosti pracovního procesu. Řešení lze rovněž popsat 
jako ucelenou digitální platformu pro komunikaci mezi místem události a kontrolním 
centrem.  

Mobilní software se používá k řízení procesů, které se vyznačují vysokými náklady a 
možnými riziky, např. při technických prověrkách velkých průmyslových celků, údržbě flotil 
letadel či činnostech záchranné lékařské pomoci. 

BIO-NEXUS integroval svůj software do průhledných displejů a různých náhlavních souprav 
a kamer propojených s přenosným bezdrátovým počítačem, chytrým telefonem nebo 
podobným zařízením.  Systém využívá rozpoznávání řeči (funkce umožňuje mít volné ruce) 
což usnadňuje dodržování protokolů a rychlé zdokumentování činností v terénním 
prostředí.  

Systém byl schválen mnoha předními společnostmi a organizacemi napříč cílovými 
průmyslovými odvětvími. Zákazníky společnosti jsou například americké námořnictvo, 
NATO, společnost Quantas, Singapurské aerolinky, Virgin AU, China Air, VISY Group nebo 
Bellevue Hospital v New Yorku. Společnost BIO-NEXUS disponuje přibližně 50 různými 
patenty, které jsou registrovány v USA a dalších 28 zemích. 
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„Vstup do společnosti BIO-NEXUS znamená další krok směrem, kterým se chceme 
dlouhodobě ubírat. Směřujeme na vyspělé trhy a vidíme ohromný potenciál v technologiích, 
které lze šířit globálně. Stavíme na našich přirozených výhodách: na velikosti a zázemí 
skupiny KKCG, na sídle v srdci Evropy, na naší IT expertíze a na zkušenostech s tím, jak 
expandovat na trzích, tak s tím, jak efektivně řídit společnosti,“ říká Michal Tománek, 
investiční ředitel KKCG, který je za fond v rámci skupiny zodpovědný. Springtide Ventures je 
součástí jedné z nejsilnějších investičních skupin ve střední Evropě, KKCG. 

Investiční skupina KKCG  

KKCG je mezinárodní investiční skupina s aktivy 2 mld. eur. Zaměstnává víc než 2 500 lidí. 
Jako strategický investor se dlouhodobě zaměřuje na oblasti těžby ropy a zemního plynu, 
na loterijní průmysl, cestovní ruch a na investice do nových technologií prostřednictvím 
fondu Springtide Ventures. Skupina KKCG drží podíly ve více než 25 českých a zahraničních 
společnostech, mezi které patří např. skupina MND, SAZKA Group, VÍTKOVICE, cestovní 
skupina FISCHER, Conectart a další. KKCG působí v 10 zemích světa. 
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