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Genesis Capital predáva spoločnosť Quinta-Analytica skupine BBA
Capital Partners
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Quinta-Analytica, významný český poskytovateľ výskumných a regulačných služieb pre
farmaceutický, biotechnologický priemysel a generické liečivá, mení vlastníka. Genesis Private
Equity Fund III (GPEF III) zo skupiny Genesis Capital, predáva svoj 85,9% podiel spoločnosti LVA
Holding GmbH z portfólia BBA Capital Partners (BBA).
Po 24 rokoch rozvoja a inovácií od svojho založenia sa Quinta-Analytica zaradila medzi najväčších
poskytovateľov služieb pre globálne farmaceutické spoločnosti. Počas šesťročného partnerstva s Genesis
Capital firma rozšírila portfólio ponúkaných služieb, diverzifikovala portfólio zákazníkov a pokračovala
v raste nielen v Európe, ale i v Severnej Amerike. V roku 2021 Quinta-Analytica mieri na tržby vo výške 16
miliónov eur s viac ako 200 vysoko kvalifikovanými odborníkmi.
Vstup GPEF III do Spoločnosti v roku 2016 bol ukážkovým príkladom riešenia otázky nástupníctva. GPEF III
sa stal väčšinovým vlastníkom Quinty a naštartoval jej rastovú stratégiu. Zásadným bodom bolo posilnenie
vrcholového vedenia firmy, ktorého členovia sa stali minoritnými spoluvlastníkmi Spoločnosti po boku GPEF
III.
Jan Tauber, chairman v Genesis Capital Equity, hovorí: „Investícia do Quinta-Analytica bola jedným
z úspešných príbehov za viac ako dve desaťročia existencie Genesis. Tak, ako vo väčšine investícií Genesis,
hlavným strojcom úspechu boli vysoko motivovaní a kompetentní zamestnanci a vrcholový management.
Za šesť rokov partnerstva s Genesis management firmu bezpečne previedol náročnými obdobiami, hlavne
dobou negatívneho dopadu pandémie COVID 19. Som presvedčený, že spoločnosť je momentálne v dobrej
kondícii, pripravená na ďalší rast a rozvoj s novým vlastníkom.”
Roman Grunt, riaditeľ Quinta-Analytica, doplňuje: „Táto zmena je ďalším krokom na ceste v raste ako pre
Quintu, tak pre jej zamestnancov. Genesis podporoval naše rozvojové projekty a spoločne sa nám podarilo
prekonať zložité časy. Chcel by som za to tímu Genesis poďakovať. Teraz sa vydávame ďalej s novým
partnerom. Vedeli sme, že táto zmena musí nastať a mám radosť, že je to BBA. Takto má Quinta nielen
možnosť zachovať si svoju DNA, ale s podporou BBA bude tiež pokračovať v raste s cieľom vybudovať
farmaceutickú divíziu v rámci portfólia BBA. Chcel by som poďakovať zamestnancom a partnerom za to, čím
sme dnes. S novým vetrom v plachtách pokračujeme v našom úsilí poskytovať zákazníkom najlepšiu možnú
kvalitu služieb.”
Felix Burgdorf, riaditeľ a spoluzakladateľ BBA k akvizícii hovorí: „Quinta-Analytica je vedúcim nezávislým
partnerom pre farmaceutické firmy, ktorý zaisťuje, že sa bezpečne otestované lieky rýchlo dostanú k tým,
ktorí ich potrebujú. Zameranie Spoločnosti na zákazníkov, vysokú kvalitu služieb, vedeckú odbornosť
a flexibilitu, je to, čo ju odlišuje od konkurencie. Sme nadšení z príležitosti stať sa partnerom vrcholovému
vedeniu a zamestnancom, aby Quinta-Analytica bola naďalej spoľahlivým partnerom svojim zákazníkom
a zároveň pokračoval udržateľný a zodpovedný rozvoj Spoločnosti k prospechu koncových spotrebiteľov.”
Predávajúcemu radila v právnych otázkach spoločnosť HAVEL & PARTNERS. Kupujúceho zastupovala
v právnej oblasti pražská kancelária Noerr, v oblasti finančnej a daňovej due diligence Ernst & Young.

_____________________________________
O spoločnosti Quinta-Analytica
Spoločnosť bola založená v roku 1997 tímom vedeným Miroslavom Ryskom z Výskumného ústavu farmácie
a biochémie. Quinta-Analytica, sídliaca v Prahe, je jednou z najväčších nezávislých spoločností v strednej
a východnej Európe špecializujúca sa na komerčné služby pre farmaceutický a biotechnologický priemysel
a výrobu generických liečiv. Hlavnou doménou Spoločnosti sú farmakokinetiká a BA/BE klinické štúdie,
bioanalytika, analýza liekov vrátane validácie, vývoja a prenosu analytických metód, ďalej sú to kontrola
kvality, stabilitné štúdie, kontrola a analýza inhalačných prípravkov proti astme, peptidov a bielkovín. Na
tieto aktivity má QUINTA-ANALYTICA certifikáciu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv ČR (SÚKL). Úspešne
tiež absolvovala viaceré inšpekcie americkej liekovej agentúry (Food and Drug Administration – FDA).
Quinta-Analytica sa skladá z piatich odborných oddelení, z ktorých najväčším je oddelenie Farmaceutických
analýz, ďalej Klinické testovanie, Bioanalytické testovanie, Analytický výskum a vývoj a Biofarmaceutické
analýzy. Quinta má k dispozícii dve vlastné klinické jednotky nachádzajúce sa v budove Spoločnosti. V roku
2020 Spoločnosť otvorila moderné a inovatívne laboratórium v Brne. Quinta-Analytica zamestnáva viac ako
200 skúsených odborníkov, ktorí poskytujú široké portfólio služieb najväčším globálnym spoločnostiam
z farmaceutického priemyslu.
Viac na: www.quinta.cz
O skupine BBA Capital Partners
BBA je vlastníkmi riadená investičná skupina ponúkajúca dlhodobý kapitál stredne veľkým spoločnostiam,
ktorí sú lídrami na trhu. Filozofia BBA kombinuje dlhodobé, strategické nastavenie rodinnej firmy s
udržateľným a profesionálnym korporátnym rozvojom.
Viac na: www.bba-partners.de
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 300
miliónov eur. Tieto fondy už podporili viac ako 60 podnikov.
Medzi spoločnosti, v ktorých majú fondy Genesis v súčasnej dobe podiel, patrí: HP Tronic/Datart, Sanborn,
Stangl Technik Holding, 11 Entertainment Group, Summa Linguae Technologies, Conectart a GTH
Multicatering.
Viac na: www.genesis.cz
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