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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

KKCG VSTUPUJE DO CLEVERLANCE ENTERPRISE SOLUTIONS A AEC 
 

Praha 8. 2. 2019 – Zástupci investiční skupiny KKCG včera uzavřeli smlouvu 

s majiteli společnosti Cleverlance Group. Na jejím základě kupuje KKCG majoritní 

podíl ve společnostech Cleverlance Enterprise Solutions a AEC. V České republice 

tak pod křídly KKCG vznikne unikátní dodavatel ICT služeb s konsolidovaným 

obratem převyšujícím 5 miliard korun, se ziskem před započtením daní, úroků  

a odpisů (EBITDA) přes 300 milionů korun a s více jak 1800 zaměstnanci. 

Transakce podléhá schválení Úřadu pro hospodářskou soutěž. Do doby než bude 

schválena, bude Cleverlance Enterprise Solutions a AEC jednat samostatně. 

 

„Zakoupením většinových podílů v AEC a Cleverlance Enterprise Solutions (CES) pokračuje 

skupina KKCG ve své dlouhodobé strategii, jejímž cílem je vybudovat ICT holding. Ten by 

měl zastřešovat skupinu specializovaných firem, které budou společně schopny nabídnout 

klientům ucelenou řadu ICT služeb a produktů,“ komentoval letošní první velkou ICT 

transakci na českém trhu investiční ředitel KKCG Michal Tománek. KKCG kupuje 

sedmdesátiprocentní podíl v CES a pětapadesátiprocentní podíl v AEC. Tománek připomněl, 

že od konce roku 2017 patří do skupiny majoritní část holdingu AUTOCONT, který je 

největším nezávislým českým poskytovatelem ICT služeb; součástí portfolia společností 

zaměřených na ICT jsou také datová centra společnosti DataSpring a SafeDX, společnost 

Conectart, či start-upy, které získal fond Springtide Ventures v Čechách a v Izraeli. „Jde nám 

o obchodní rozvoj všech firem, které máme v portfoliu,“ doplnil Michal Tománek. Jedním 

z hlavních cílů je pak podle něj zajistit přístup na zahraniční trhy a také podporu pro 

dynamičtější rozvoj vlastních SW řešení a služeb. „Většina zákazníků prochází digitální 

transformací a to je významná příležitost pro další růst,“ uvedl. 

 

„Jsme nadšeni z toho, že můžeme být součástí ambiciózního plánu KKCG vybudovat 

středoevropského lídra v oblasti ICT a SW řešení. Technologický pilíř KKCG již dnes zahrnuje 

ty nejdůležitější firmy z oblasti ICT služeb, HW a SW infrastruktury resp. cloudových služeb. 

Rozšířením o Cleverlance Enterprise Solutions a AEC tak KKCG dále posílí přístup do tzv. 

enterprise segmentu se zaměřením na dodávku aplikačního vývoje a ICT bezpečnosti,“ uvedl 

Jiří Bíba, výkonný ředitel a člen představenstva Cleverlance Group. Podle něj pozitivní roli 

při uzavírání strategického partnerství sehrál také fakt, že odborníci KKCG a Cleverlance 

Group úspěšně spolupracovali již před dvěma lety, když fond Springtide Ventures  investoval 

do start-upu Threatmark, do něhož Cleverlance Group již dříve vložila tzv. „andělskou“ 

investici. „Jsem přesvědčený, že příchod KKCG bude pozitivním krokem, který pomůže 

nastartovat novou etapu společnosti Cleverlance. Etapu, ve které se ze silné lokální firmy 

staneme skutečným regionálním hráčem, strategickým ICT partnerem pro naše zákazníky a 

atraktivním zaměstnavatelem, který bude schopen nabídnout nové příležitosti pro profesní 

rozvoj svých zaměstnanců,“ řekl Jiří Bíba. 

 

Tomáš Strýček, výkonný ředitel AEC, dodal: „Kvality naší společnosti si KKCG opakovaně 

ověřila při několika tuzemských projektech. Z našeho externího pohledu bylo zřejmé, že to 

společnost myslí s bezpečností vážně. Od začlenění do této významné skupiny si slibujeme 

zejména vstup na další zahraniční trhy. Již nyní má AEC za sebou úspěšné referenční 

projekty ve 28 zemích světa.“ 
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Skupina KKCG koupí za neveřejnou cenu majoritní podíl ve společnostech Cleverlance 

Enterprise Solutions (CES) a AEC od společnosti Cleverlance Group. Cleverlance Group 

zůstane minoritním partnerem ve společném podniku a její management (Jiří Bíba, Vít 

Urbanec, Petr Štros) se bude dále podílet na vedení CES, a s Tomášem Strýčkem, dalším 

minoritním akcionářem, na vedení AEC. Vedením aktivit nově vznikajícího ICT holdingu KKCG 

bude pověřen Milan Sameš.  

 

Cleverlance Group 

Cleverlance Group je skupina českých ICT společností s mezinárodní působností poskytující 

konzultace, řešení a služby zejména v oblastech financí, telekomunikací, utilit a veřejné 

správy. Do skupiny patří společnosti Cleverlance Enterpise Solutions, AEC, TrustPort, CTS 

TRADE IT, CleverPower a Cleverlance H2B. 

 

Doposud Cleverlance Group organicky rostla o 12 až 15 % meziročně. Investovala do nových 

produktů a technologií, jako je například ThreatMark, CleverBus, Multichannel Banking, 

People@Work, telekomunikační balík CleverBSS či chytré popelnice CleverBin. Probíhají 

první implementace aplikací virtuální reality a empatického chatbotu Empeena.  

 

Investiční skupina KKCG  

Skupina KKCG v současnosti spravuje významné společnosti, jejichž celková účetní hodnota 

přesahuje 5,2 miliardy EUR. Skupina KKCG a jí vlastněné společnosti zaměstnávají více než 

3.500 zaměstnanců a vyvíjejí podnikatelské aktivity v devatenácti zemích světa. Skupina 

KKCG drží podíly například v těchto firmách: skupina MND, SAZKA Group, US Methanol, CK 

FISCHER a další.  

Informační technologie jsou v KKCG zastoupeny společnostmi AUTOCONT, Conectart, 

DataSpring, či SafeDX. AUTOCONT je největším nezávislým českým poskytovatelem ICT 

služeb. Firma Conectart nabízí komplexní portfolio kontaktních center. DataSpring poskytuje 

profesionální cloudové a ICT služby, specializuje se na analýzu a zpracování dat, poskytuje 

poradenství v oblasti business inteligence a vyvíjí vlastní software. Provozuje datové centrum 

s certifikací Tier III. SafeDX je společný podnik KKCG a technologického giganta Foxconn. 

Poskytuje služby outsourcingu ICT provozu a nabízí cloudové služby umístěné ve vlastních 

datových centrech. Na vyhledávání atraktivních start-upů se soustředí venture kapitálový 

fond Springtide Ventures. Fond zatím získal podíly v izraelských společnostech Bio-Nexus a 

Spotinst, v domácích firmách jako je cloud4com, Geewa, Techloop, či ThreatMark. 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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