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Genesis Capital a Integral Venture Partners kupujú BORCAD cz s.r.o.,
českého výrobcu a vývojára sedadiel pre osobné vlaky
30. augusta 2022

Genesis Private Equity Fund IV (GPEF IV) - najnovší private equity fond skupiny Genesis Capital
a Evolving Europe Principal Investments I (EEPI I) - private equity a rastový fond Integral Venture
Partners spoločne získali 100 % podiel v spoločnosti BORCAD cz s.r.o., inovatívnom výrobcovi
sedadiel a interiérového vybavenia pre osobné vlaky so sídlom vo Fryčoviciach, Česká republika.
Spoločnosť BORCAD založil v roku 1990 Ivan Boruta ako dizajnérske a vývojové štúdio. V súčasnosti je
BORCAD popredným európskym výrobcom železničných technológií, ktorý ponúka kompletnú radu
produktov pre interiéry vozňov, od štandardných sedadiel pre regionálne vlaky až po luxusné s plne
elektrickým ovládaním pre diaľkové vlaky. Spoločnosť vo svojej 30-ročnej histórii vyrobila takmer 500 000
sedadiel pre zákazníkov po celom svete a vďaka svojmu jedinečnému dizajnu a originálnym konštrukčným
riešeniam je BORCAD jednou z najinovatívnejších spoločností v tejto oblasti. Spoločnosť zamestnáva 250
zamestnancov.
Po 30 rokoch úspešného podnikania pán Boruta odovzdáva svoje vlastníctvo novým investorom, aby
pokračovali v ďalšom raste a rozvoji spoločnosti. Noví majitelia budú stavať na existujúcich silných stránkach
BORCAD cz a podporia prechod vedenia spoločnosti od zakladateľa k súčasnému manažérskemu tímu.
K vysporiadaniu transakcie dôjde do polovice septembra.
„Rozhodnutie hľadať nových partnerov pre BORCAD vo mne dozrelo minulý rok a som veľmi rád, že som
nakoniec z niekoľkých záujemcov vybral práve spojenie GENESIS a INTEGRAL. V nich som našiel kapitálovo
silných partnerov, ktorí veria vo víziu BORCADu, dokážu ju podporiť a rozvíjať a zaistia tak stabilné prostredie
pre rast firmy v tejto neľahkej dobe. BORCAD bol vždy inovatívnym lídrom na trhu vďaka svojmu vývojovému
potenciálu a som rád, že kontinuita tejto stratégie je s novými vlastníkmi zaistená,“ komentuje Ivan Boruta,
generálny riaditeľ BORCAD cz.
„Investíciu do BORCADu vnímame ako príležitosť podporiť silný podnikateľský príbeh pána Ivana Borutu a
jeho tímu a realizovať rastový potenciál v tomto atraktívnom odvetví, aby sme spoločnosť posunuli ešte
ďalej,“ komentuje Radan Hanzl, partner v Genesis Capital Equity. „Sme radi, že môžeme spojiť sily so
skúseným a kompetentným manažérskym tímom v BORCAD cz. Ich rozsiahle skúsenosti v obore, výnimočné
úspechy v spoločnosti a inovatívne nápady pre budúci rast podnikania boli pre nás pri vyhodnotení
investičnej príležitosti veľmi dôležité,“ dodáva Tomáš Sýkora, investičný manažér v Genesis Capital Equity.
„Vzdávame hold fantastickej ceste BORCADu poháňanej podnikateľským úsilím pána Ivana Borutu a
profesionalitou manažérskeho tímu, ktorý zostavil. Tešíme sa, že budeme súčasťou tejto cesty aj v
budúcnosti a pomôžeme spoločnosti BORCAD ďalej posilňovať svoju pozíciu na trhu a stať sa európskym
lídrom v oblasti železničných technológií, pričom staviame na skúsenostiach a práci všetkých zamestnancov
spoločnosti BORCAD. Toto je prvá investícia Integral Venture Partners v Českej republike, ktorá podčiarkuje
náš záväzok voči tomuto trhu. Tešíme sa aj na spoluprácu s Genesis Capital na tomto projekte. Sme radi, že
naša participácia na raste BORCADu podporí prechod na ekologickú dopravu, čím prispejeme k dosiahnutiu
európskych cieľov v oblasti udržateľnej energie., komentuje Barna Papay, partner Integral Venture Partners.

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 poskytovala 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, R2B2, Home Care Promedica a HC Electronics. Ďalšie informácie:
www.genesis.cz/en/

O Integral Venture Partners
Integral Venture Partners spravuje inštitucionálny private equity a rastový kapitál zameraný na investície v
strednej a juhovýchodnej Európe. Fond Integral je podporovaný poprednými medzinárodnými
inštitucionálnymi investormi vrátane EIF, EBRD a IFC. Integral aktívne pôsobí na trhoch v Londýne,
Budapešti a Belehrade. V súčasnosti portfóliové investície Integral zahŕňajú: Bulsatcom, Codecool,
LuminoChem, Breaktime, Walter a Econic One. Pre viac informácií navštívte: www.integralvp.com
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