Tisková zpráva

Sprintide Ventures pomůže na vyspělé trhy 15-20
začínajícím firmám ze střední Evropy a Izraele.
Praha, 30. 3. 2016 – Venture kapitálový fond Springtide Ventures se
chystá pomoci patnácti až dvaceti společnostem ze střední Evropy a
Izraele proniknout na vyspělé trhy v USA a EU. Zároveň hodlá v příštích
třech letech do vybraných společností investovat úhrnem 40–60
milionů EUR. Stane se tak jedním z nejvýznamnějších venture capital
fondů ve střední Evropě.
„Naše mise spočívá v tom, že pomáháme odvážným podnikatelům budovat
významné a perspektivní společnosti. Věříme, že se díky našim investicím
podaří vytvářet trvalé hodnoty. Ty jsou založeny na silném partnerství s
podnikateli, kterým poskytujeme podporu, jejich obchodními partnery a našimi
spolu-investory. Jednotlivé investice by se měly pohybovat mezi 1–5 miliony
EUR,“ uvádí Marek Jablonský, výkonný ředitel Springtide Ventures. Fond
typicky aktivně podporuje zakladatele v prvním až druhém roce budování firmy
a pomáhá jim pronikat na cílové trhy. Zároveň pro další investiční kola, kterých
se také účastní, pomáhá získávat renomované investory v EU a USA.
Springtide Ventures se zaměřuje na podporu společností s globálními ambicemi,
jejichž služby a produkty jsou založeny na informačních technologiích (IT) nebo
s nimi úzce souvisejí, a to především v oblasti digitálního marketingu,
geoinformačních systémů, on-line gamingu, IT security a Big data. „Stavíme na
našich přirozených výhodách, tedy velikosti a zázemí skupiny KKCG, působení v
srdci Evropy, IT expertíze a na zkušenostech s efektivním managementem a
vstupem na trh,“ 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, a.s.
Fond Springtide Ventures dosud podpořil společnosti Cleerio, Geewa,
Cloud4com a NejŘemeslníci.cz a intenzivně pracuje na vstupu do dalších
projektů v následujících měsících.

Cleerio
Cleerio (původně Geosense) je špičkou v oboru mapových informačních
systémů a geoinformačních řešení. Vytváří a sdílí on-line mapové prostředí
s jednoduchým ovládáním a rychlým vyhledáváním ve velkých datových
sadách. Společnost od svého vzniku získala již více než 1 400 zákazníků.
V letošním roce rozšiřuje pod novým názvem Cleerio aktivity zejména v USA,
kde v současnosti intenzívně buduje mezinárodní síť partnerů.
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Geewa
Geewa je významnou českou společností na poli vývoje a distribuce online her,
které spojují hráče po celém světě v reálném čase napříč platformami.
Společnost v současnosti pracuje na pokračování své nejúspěšnější hry „Pool
Live Tour“ určené zejména uživatelům tabletů a mobilních telefonů.
Cloud4com
Společnost Cloud4com je poskytovatelem služeb virtuálního datového centra.
Služba nabízí zákazníkům maximální flexibilitu a díky on-line managementu
přispívá k vyšší efektivitě investic a rychlosti nasazování business aplikací.
Cloud4com poskytuje zákazníkům unikátní dostupnost ve dvou úrovních,
dostupnost infrastruktury jako celku v úrovni 99,999% a dále pak dostupnost
kvalitativních parametrů jednotlivých komponent služby, typicky rychlost
virtuálních disků nebo výkon virtuálních procesorů. Služby jsou určeny
širokému spektru zákazníků od velkých podniků přes instituce státní správy až
po středně velké společnosti.
NejŘemeslníci.cz
Webová služba NejŘemeslníci.cz pomáhá najít spolehlivé firmy na základě
referencí od předchozích zákazníků. V uplynulém roce server navštívil více než
milion unikátních návštěvníků, kteří zadali více než 50 000 poptávek
v souhrnné hodnotě přes 2,5 miliardy korun. Za toto období firma rovněž
zaznamenala dvojnásobnou návštěvnost z mobilních zařízení oproti roku 2014.

Investiční skupina KKCG
KKCG je mezinárodní investiční skupina s aktivy téměř 1,6 mld. EUR a
zaměstnávající více 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. Skupina KKCG drží podíly ve více než
25 českých a zahraničních společnostech, mezi které patří např. skupina MND,
SAZKA, OPAP, VÍTKOVICE, cestovní skupina FISCHER, Informační linky 1188 a
další. KKCG působí v 10 zemích světa.
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