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Český Swell vyvíjí pro Škodu i formuli, nyní
jej koupil fond Genesis
E15.cz
Fond Genesis Capital získal od dvou zakladatelů stoprocentní podíl v hořické společnosti Swell,
která se zabývá výzkumem v automobilovém průmyslu. Dodává třeba konstrukční
a výpočtářské služby pro Škodu Auto, ale podílí se i na vývoji pro závodní stáj F1 Ferrari.

Hodnotu transakce fond neoznámil. Dosud byli vlastníky firmy, která má vývojové centrum
v Hořicích na Jičínsku, její zakladatelé Lubomír Drašar a Pavel Krois.
Škoda Auto je pro Swell nejdůležitějším klientem. Vedle konstrukce a výpočtů provádí pro
automobilku speciální vývojové zkoušky a dodává jí prototypy. Firma ale spolupracuje i
s dalšími klienty, jako je například Iveco, Hella, Continental, Bosch nebo Honeywell.
Společnost se od svého vzniku v roce 1993 úspěšně vypracovala na jednu z předních firem,
které se v České republice zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti
automobilového průmyslu. Firma má podle Genesisu velký potenciál růstu, který chce nový
vlastník podpořit dalšími akvizicemi.

Rekordní zisk i tržby
Firma Swell loni zvedla tržby o 15 procent na dosud nejvyšších 166 milionů korun. Zisk
podniku loni vzrostl o 26 procent na rekordních 34,4 milionu korun a na účtu nerozděleného
zisku minulých let měla firma ke konci loňského roku dalších téměř 90 milionů korun. Podnik
loni zaměstnával 121 lidí, meziročně o osm procent více.
„Poptávka po službách realizovaných naší společnosti vzrostla a v některých okamžicích jsme
mohli uspokojit potřeby klientů jen za cenu práce nad rozsah základní pracovní doby,“ uvedli
majitelé ve výroční zprávě za loňský rok.
„Swell je prosperující firma, mezi jejíž největší přednosti patří více než stovka vysoce
kvalifikovaných zaměstnanců s technickým vzděláním, kteří se soustředí na oblast výzkumu a
vývoje. Naše rozhodnutí vstoupit do společnosti ovlivnilo i spektrum renomovaných klientů,
se kterými Swell spolupracuje,“ uvedl ředitel Genesis Capital Jan Tauber.

Nová ředitelka
Novou tváří ve vedení Swellu se stala Lucie Baleková na pozici generálního ředitele. Jejím
úkolem bude především dohled nad realizací nastaveného růstového plánu. Novým výkonným
ředitelem Swellu se pak stal Petr Havlík, dosud zodpovědný za marketing a obchod firmy. Oba
pak nahradí dosavadní vlastníky na pozici jednatelů společnosti.
Fond Genesis Capital od svého vzniku v roce 1999 nabízí malým a středním podnikům v České
republice a na Slovensku financování jejich růstu a rozvoje. Prostřednictvím fondů rozvojového
kapitálu již podpořil více než 30 podniků, kterým zajistil více než dvě miliardy korun.

