
                                 

TLAČOVÁ SPRÁVA  

Genesis Capital a Avallon MBO Fund oznamujú dohodu o akvizícii 
spoločnosti TES Vsetín, českého výrobcu elektrických strojov a 
komponentov, od spoločnosti ARX Equity Partners 
 
16. januára 2023 

Spoločnosť TES Vsetín s.r.o. („TES / Spoločnosť“) so sídlom vo Vsetíne v Českej republike je s viac 
ako storočnou históriou odborníkom na komplexnú konštrukciu a výrobu elektrických strojov 
a súvisiacich systémových komponentov. Genesis Private Equity Fund IV, private equity fond 
spoločnosti Genesis Capital, a Avallon MBO Fund III, management buyout private equity fond 
spoločnosti Avallon, sa spojili so súčasným manažérskym tímom spoločnosti TES, aby od fondov 
spravovaných spoločnosťou ARX Equity Partners získali 100% podiel v Spoločnosti. Dokončenie 
transakcie sa očakáva vo februári 2023 a podlieha schváleniu českým antimonopolným úradom. 

Spoločnosť TES Vsetín, založená v roku 1919, pokrýva celý výrobný proces od vývoja a konštrukcie cez 
obrábanie a montáž až po testovanie a certifikáciu s možnosťou ďalšieho využitia rozsiahlych dostupných 
výrobných kapacít. Šírka sortimentu spoločnosti siaha od jednotlivých komponentov až po špeciálne  
generátory a motorové systémy používané v konvenčnej i obnoviteľnej energetike, automatizácii, 
stavebníctve, železničnej preprave a vedeckých odvetviach. TES má 550 zamestnancov a svoje výrobky 
vyváža do 65 krajín sveta. 

„Investícia do spoločnosti TES Vsetín je príležitosťou prevziať štafetu po spoločnosti ARX a podporiť 
tradičného českého výrobcu na jeho začatej ceste späť na výslnie. Generálny riaditeľ Manfred Lerch 
zhromaždil vynikajúci manažérsky tím s veľkou chuťou využiť konkurenčnú výhodu spoločnosti TES, ktorá 
má plne vertikálne integrovaný výrobný proces, a vytvoriť z nej vedúceho európskeho výrobcu elektrických 
strojov a komponentov. Popri organickej ceste rastu sa v regióne zdajú byť aj zaujímavé potenciálne 
príležitosti k ďalším akvizíciám,“ komentuje Martin Viliš, partner Genesis Capital Equity. 

„Investícia do spoločnosti TES Vsetín je ďalším výborným príkladom hlavných zásad Avallonu – investovať 
spoločne s partnermi, ktorí tvoria skvelý tím a výrazne prispievajú k rastu portfóliových spoločností. V tomto 
prípade spojujeme sily so skúsenými manažérmi TES a opäť s Genesis Capital. Plánujeme využiť túto 
príležitosť a vybudovať významného európskeho hráča v oblasti výroby elektrických strojov, ktorý bude 
v regióne rásť organicky i prostredníctvom akvizícií,“ dodáva Mateusz Kacprzak, investiční riaditeľ fondu 
Avallon MBO. 

„Sme radi, že TES prevezmú dvaja renomovaní private equity investori, ktorí ju budú naďalej podporovať 
v ďalšej fáze jej rastu a rozvoja. Chceme sa poďakovať vedeniu TES na čele s generálnym riaditeľom 
Manfredom Lerchom za vynikajúce partnerstvo a spoluprácu s ARX v uplynulých rokoch a prajeme im ďalšie 
úspechy v tejto novej kapitole,“ komentuje Michal Aron, partner ARX.  

„Vzhľadom k rastúcemu celosvetovému dopytu po obnoviteľnej elektrickej energii a spojeniu s dvomi 
skúsenými private equity investormi, je nás manažérsky tím vysoko motivovaný pokračovať v úspešnom 
raste, ktorý začal pod vedením spoločnosti ARX pred tromi rokmi. Tešíme sa, že spolu s Genesis a Avallonom 
budeme pracovať na strategických príležitostiach, vďaka ktorým sa TES stane európskym lídrom v oblasti 
elektrických strojov,“ uzatvára Manfred Lerch, generálny riaditeľ spoločnosti TES. 



                                 

O Genesis Capital 

Genesis Capital je private equity skupina, ktorá ponúka malým a stredným podnikom v strednej Európe 
pomoc pri financovaní ich rastu a rozvoja. Od svojho vzniku v roku 1999 poskytla Genesis Capital 
poradenstvo šiestim fondom rozvojového kapitálu s celkovým objemom prevyšujúcim 350 miliónov eur. 
Tieto fondy už podporili viac ako 60 podnikov V súčasnosti fondy Genesis spravujú investície v týchto 
spoločnostiach: HP Tronic/ Datart, Sanborn, 11 Entertainment Group, Summa Linguae Technologies, 
Conectart, GTH Multicatering, Hecht Motors, Borcad, R2B2, Home Care Promedica, HC Electronics a JP-
Prolak.  

Ďalšie informácie: www.genesis.cz  

 

O Avallon MBO Fund 

Avallon je skúsený a dôveryhodný investor v oblasti manažérskych odkupov. Už dvadsaťpäť rokov realizuje 
spoločne s manažérmi investície v Poľsku a v regióne strednej a východnej Európy. Avallon sa podieľal na 
viac než stovke transakcií a celková hodnota prostriedkov, ktoré získal pre investičné účely, presahuje 300 
miliónov eur. Do portfólia fondov Avallon patrí sedem ďalších firiem: Marketplanet, EDC Expert, Wosana, 
Clovin, Norlys, Hortimex a Globema.  

Viac na: www.avallon.pl/en/ 

 

O ARX Equity Partners 

ARX Equity Partners ("ARX") je private equity spoločnosť s viac než 25ročnou históriou, ktorá podporuje rast 
a rozvoj stredne veľkých spoločností v strednej Európe. S viac než 300 miliónmi eur získanými v štyroch 
fondoch sa ARX stal vedúcou private equity firmou vo svojom segmente v stredoeurópskom regióne. 
Spoločnosť sídli v Prahe a jej aktivity riadi skúsený a nadnárodný tím investičných profesionálov, ktorý 
kombinuje širokú škálu medzinárodných odborných znalostí a hlbokú znalosť miestnych pomerov. Tieto 
vlastnosti umožňujú našim portfóliovým spoločnostiam naplno využiť ich potenciál a zároveň dosahovať 
vynikajúce výnosy pre našich investorov a partnerských podnikateľov. V spolupráci s vlastníkmi, manažérmi 
a ďalšími spoluinvestormi sa ARX zameriava na investície orientované na rast v neskoršej fáze, ako sú 
manažérske odkupy a výkupy a transakcie konsolidácie odvetví vo všetkých oboroch. 

Ďalšie informácie na: www.arxequity.com  
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PR zastúpenie Genesis Capital: 
David Vondra, Insighters 
E-mail: david.vondra@insighters.cz, tel. +420 776 700 131 
_____________________________ 
PR zastúpenie Avallon: 
Joanna Wiśniewska 
E-mail: j.wisniewska@avallon.pl, tel. +48 603 896 484 
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