
 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA 

Genesis Capital a Avallon MBO Fund oznamujú predaj majoritného 
podielu v spoločnosti Stangl Technik Holding európskemu 
nezávislému lídrovi v oblasti multitechnických služieb, spoločnosti 
SPIE 
 
16. júna 2022 

Stangl Technik Holding, významný poskytovateľ komplexných inžinierskych a technických 
služieb v Poľsku a Českej republike, mení vlastníka. Genesis Private Equity Fund III (GPEF III) a 
Avallon MBO Fund II sa dohodli na spoločnom predaji väčšinového podielu spoločnosti SPIE. 
Transakcia podlieha schváleniu poľským protimonopolným úradom a k jej uzavretiu by malo 
dôjsť v júli 2022.  

V roku 2018 získali GPEF III a Avallon MBO Fund II väčšinový podiel v spoločnosti Stangl Technik (predtým 
EQOS Energie Česko a EQOS Energie Polska) po úspešnom odštiepení z európskej skupiny EQOS 
špecializujúcej sa na elektrifikáciu sietí. Skúsený manažérsky tím, ktorý viedol poľskú a českú spoločnosť od 
založenia  v roku 2010, sa stal minoritným akcionárom a zohral nenahraditeľnú úlohu v úspešnej 
transformácii spoločnosti na popredného poskytovateľa inštalácií na poli technického zabezpečenia budov 
so stabilnou klientskou základňou a orientáciou na neustále zvyšovanie kvality dodávaných služieb. 

V priebehu štyroch rokov Stangl Technik upevnil svoju vedúcu pozíciu na českom a poľskom trhu s ponukou 
dodávky kompletných technických služieb najvyššej kvality pokrývajúci celý životný cyklus budov. Stangl 
Technik tiež úspešne prešiel zložitým obdobím posledných dvoch rokov, v priebehu ktorých dosiahol rast 
ziskovosti. Súčasný manažment zotrvá po transakcii v spoločnosti a očakáva jej ďalší rast po boku nového 
vlastníka. 

„Teší nás, že do spoločnosti vstúpi strategický partner takého významu. Úspech investície do Stangl Technik 
je skvelým príkladom nášho investičného prístupu, kedy podporujeme vysoko kompetentné manažérske 
tímy, aby sa osamostatnili a rozvíjali odštiepené perspektívne biznisy. Sme presvedčení, že vďaka kontinuite 
vedenia v Stangl Technik a rozšíreniu nielen obchodných príležitostí prostredníctvom SPIE bude spoločnosť 
pokračovať v úspešnom rozvoji a ďalšom raste,“ hovorí Adam Ruta, investičný manažér v spoločnosti 
Genesis Capital Equity. 

„Predaj Stangl Technik je pre nás mimoriadne úspešná transakcia. Z pohľadu Avallon ju vnímame ako 
ukážkový príklad, kedy bola transakcia uskutočnená spoločne s manažérmi, ktorých sme podporili pri 
odštiepení spoločnosti a prispeli tak k posilneniu jej pozície na trhu v Poľsku a Českej republike. Verím, že 
toto je private equity v celej svojej kráse a je to presne ten typ projektu, na ktoré se v Avallon sústredíme. 
Sme hrdí na vzájomnú spoluprácu s managementom Stangl Technik v uplynulých rokoch a prajeme 
spoločnosti v spolupráci so SPIE jej ďalší dynamický rast,“ doplňuje Mateusz Kacprzak, investičný riaditeľ 
Avallon MBO Fund. 

Markus Holzke, generálny riaditeľ SPIE Deutschland & Zentraleuropa: "Akvizíciou Stangl Technik získavame 
popredného hráča v oblasti inštalácií technického zariadenia budov. Rozširujeme našu ponuku služieb a 
posilňujeme našu pozíciu silného partnera pre multitechnické služby v Poľsku a Českej republike. Veľmi sa 



 

 

tešíme na spoločné formovanie budúcnosti po boku vedenia spoločnosti so silným zázemím 380 vysoko 
kvalifikovaných zamestnancov.“ 

Martin Horák, generálny riaditeľ Stangl Technik: "Vďaka našej profesionalite a dôrazu na kvalitu našich 
služieb sme dosiahli vedúcu pozíciu na poľskom a českom trhu technického zariadenia budov. Veľmi sa 
tešíme na spoločnú budúcnosť so SPIE a na príležitosti k ďalšiemu rozvoju spoločnosti v Poľsku a Českej 
republike. Sme presvedčení, že k úspešnému rozvoju v budúcich rokoch významne prispejeme.“ 
______________________________________ 

O spoločnosti Stangl Technik 

Stangl Technik je popredným hráčom v Poľsku a Českej republike v oblasti inštalačných služieb pre strojné 
a elektrotechnické zariadenia budov so schopnosťou pokryť celý ich životný cyklus. Stangl Technik, ktorého 
holdingová spoločnosť sídli vo Swidnici na juhozápade Poľska, zamestnáva približne 380 vysoko 
kvalifikovaných zamestnancov s lokálnou pôsobnosťou v oboch krajinách. V roku 2021 dosiahla spoločnosť 
tržby vo výške 67 miliónov eur. Viac na: www.stangl-technik.com  

O skupine Genesis Capital 

Genesis Capital je skupina fondov private equity (rozvojového kapitálu), ktoré ponúkajú malým a stredným 
podnikom v strednej Európe pomoc pri financovaní ich rastu a rozvoja. Od svojho vzniku v roku 1999 
poskytovala poradenstvo šiestim fondom rozvojového kapitálu s celkovým objemom prevyšujúcim 350 
miliónov eur. Tieto fondy už podporili viac než 60 podnikov. Medzi spoločnosti, v ktorých majú fondy 
Genesis v súčasnej dobe podiel, patrí HP Tronic/Datart, Sanborn, 11 Entertainment Group, Summa Linguae 
Technologies, Conectart, GTH Multicatering, R2B2, Home Care Promedica a HC Electronics. Viac na: 
www.genesis.cz 

O spoločnosti AVALLON MBO 

Avallon MBO už dvadsaťpäť rokov realizuje spoločne s manažérmi investície v Poľsku a v regióne strednej a 
východnej Európy. Spoločnosť patrí medzi neskúsenejších investorov vo svojom obore a podieľala sa na viac 
než stovke transakcií. Celková hodnota prostriedkov, ktoré spoločnosť získala pre fondy Avallon, presahuje 
300 miliónov eur. Do portfólia fondov Avallon patrí sedem ďalších firem: Hortimex, Wosana, EDC Expert, 
Marketplanet, Novo Tech, Clovin a Norlys. Viac na: www.avallon.pl/en/  

O spoločnosti SPIE 

SPIE je nezávislým európskym lídrom v oblasti multitechnických služieb v energetike a komunikáciách. 
Spoločnosť SPIE zamestnáva 48 tisíc zamestnancov, ktorí sa spolu so svojimi zákazníkmi usilujú o 
dosiahnutie energetickej a digitálnej transformácie. V roku 2021 dosiahla spoločnosť SPIE konsolidované 
tržby necelých 7 miliárd eur a konsolidovaný zisk EBITDA 427 miliónov eur. Viac na: www.spie.de  
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