
 

 

  

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Skupiny KKCG a Foxconn zakládají společný podnik 

V Praze, 10. prosince 2015 – Smlouvu o založení společného podniku 
SafeDX podepsali zástupci skupin KKCG a Foxconn. Dokončení 
transakce podléhá schválení ze strany Evropské komise. Společnosti 
plánují vybudovat v  Praze datové centrum střední velikosti. To bude 
poskytovat služby v České republice. Datové centrum, společnost 
SafeDX s.r.o., bude dále rozvíjet aktivity skupiny KKCG v oblasti 
informačních technologií a zároveň je důležitou součástí expanze 
skupiny Foxconn do oblasti datových center.  

Nové datové centrum bude vlastněno z 50-ti procent skupinou KKCG a z 50-ti 
procent skupinou Foxconn. Cílem je etablovat se na vysoce kompetitivním trhu 
datových center v České republice. Skupina KKCG má experty se znalostí 
domácího trhu informačních technologií - mimo jiné provozuje datové centrum 
na jižní Moravě. Spojení se silnou mezinárodní skupinou Foxconn je jedním 
z předpokladů, jak získat silnou pozici na trhu a přinést nové a inovativní 
služby. 

 „Jsme přesvědčeni, že současný vývoj v oblasti informačních technologií 

vytváří nové obchodní příležitosti, obzvláště s vazbou na partnery v Asii. 

Investicí do výstavby datového centra posouváme nabídku IT služeb skupiny 

zase o něco dál,“ uvádí Martin Chládek, ředitel pro informační technologie 
skupiny KKCG. Podle něj se v našem regionu chystají dál expandovat globální 
IT společnosti, stejně tak jako společnosti z Asie, které budou potřebovat posílit 
IT infrastrukturu pro podporu svých rostoucích podnikatelských potřeb 
v regionu. Společnost SafeDX s.r.o. nabídne služby datového centra, 
komplexních IT řešení a také dodávky řešení formou IT služeb.  

„Nejen budování datových center, ale hlavně poskytování služeb s tím 

souvisejících, to je nová investiční strategie společnosti Foxconn. První datové 

centrum v Praze je pro nás pilotním projektem, na který chceme navázat 

následnou expanzí v Evropě. Poskytované služby nejsou jen pro velké 

společnosti, ale rovněž pro malé a střední podniky.“ řekl Alan Macintyre, CEO 

Foxconn Technology CZ. 

Skupina KKCG tímto krokem nadále posiluje svoji pozici v oblasti podnikání 
v IT. V současné době skupina vlastní společnost DataSpring s.r.o. provozující 
moderní datové centrum v Lužicích. Dále skupina KKCG hledá inovativní IT 
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řešení prostřednictvím venture kapitálového fondu (stoprocentně vlastněného 
skupinou KKCG) Springtide Ventures s.r.o., který se specializuje právě na 
vyhledávání perspektivních společností z oblasti nových technologií.   

V souvislosti s  plánovanou expanzí společnost Foxconn v následujících letech 
vytvoří stovky nových pracovních míst – především pro experty na oblast IT a 
technologií. Foxconn nyní zaměstnává ve svých provozech v Pardubicích a 
Kutné Hoře přibližně 5 000 lidí a řadí se tak mezi největší privátní 
zaměstnavatele na regionální úrovni. 

O KKCG 

KKCG je mezinárodní investiční skupina spravující aktiva v přibližném objemu 
1,6 miliardy EUR a zaměstnávající 2500 osob. KKCG se zaměřuje na 
dlouhodobé strategické investice do oblasti loterie a zábavy, těžby ropy a 
zemního plynu, technologií, cestovního ruchu, nemovitostí či strojírenství, ale 
také do dalších odvětví. KKCG působí v 10 zemích světa 

O společnosti Foxconn 

Společnost je v České republice zastoupená od 18. května 2000 jako regionální 
základna Foxconnu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Společnost patří mezi 
nejvýznamnější exportéry z České republiky a v roce 2014 byla vyhlášena 
druhým největším exportérem s celkovým objemem vyvezeného zboží 
v hodnotě téměř 120 miliard korun. V roce 2015 byla společnost také 
vyhodnocena jako nejlepší Zaměstnavatel regionu a druhý nejlepší 
Zaměstnavatel roku 2015 v ČR. Více informací o společnosti je k dispozici na 
www.foxconn.cz. 

 

 

Nové datové centrum společnosti SafeDX s.r.o. bude stát v Praze 9 v těsné 
blízkosti budovy společnosti Sazka.  
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Kontakt pro média:  
 
Dana Dvořáková 
Ředitelka korporátní komunikace 
KKCG a.s., Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10 
T: +420 225 010 399, M: +420 602 372 834 
e-mail: dana.dvorakova@kkcg.cz, www.kkcg.eu 
 
Foxconn: 
Klára Horová 
Mobil.: +420 731 648 337 
media@foxconn.cz 
 


