
 

 

JŠK úspěšně zastupovala investiční fond Genesis 

Growth Equity Fund I při akvizici HC electronics 

16. března 2022    JŠK, advokátní kancelář, s.r.o. 

Advokátní kancelář JŠK poskytla právní poradenství investičnímu fondu 

Genesis Growth Equity Fund I při akvizici majoritního podílu ve 

společnosti HC electronics s.r.o. Součástí transakce byla komplexní 

právní prověrka, strukturování a poradenství v souvislosti s akvizičním 

financováním. 

Investiční fond Genesis Growth Equity Fund I se specializuje na rychle rostoucí malé a střední 

podniky v České republice, na Slovensku a v sousedních zemích. Asistuje firmám ve svém 

portfoliu efektivně využívat kapitál poskytnutý k akceleraci růstu, zvýšení provozní efektivity nebo 

zlepšení konkurenceschopnosti. GGEF I byl založen ke konci roku 2019 za účasti předních 

evropských institucionálních investorů jako je Evropský investiční fond (EIF), pojišťovna 

Kooperativa (Vienna Insurance Group), Komerční banka (Amundi Česká republika), finanční 

skupina RSJ a česká rodinná investiční společnost SPM Capital.  

Společnost HC Electronics je česká technologická společnost specializující se na výrobní služby 

v elektronice, zejména na osazování desek plošných spojů a související činnosti. Společnost, která 

byla založena šesti zaměstnanci bývalé Tesly Hradec Králové v roce 1992, se v průběhu svého 

působení stala předním hráčem v oblasti osazování desek plošných spojů se zaměřením na malé 

a střední série se širokým spektrem zákazníků v regionu střední a západní Evropy. 

„S potěšením oznamujeme další investici našeho fondu GGEF I, který se zaměřuje na investice do 

společností se silným růstovým potenciálem a ambiciózními manažerskými týmy, které hledají 

kapitál a podporu pro další rozvoj svého podnikání, mezinárodní expanzi nebo investice do inovací. 

Těšíme se na spolupráci s manažery HC electronics, kteří doposud vedli velmi úspěšný rozvoj 

společnosti. Zároveň děkujeme našim poradcům, kteří na této transakci odvedli vynikající práci,“ 

říká k investici managing partner Genesis Capital Growth, Jiří Beneš.  

Transakční tým JŠK vedl na straně kupujícího partner Tomáš Doležil ve spolupráci s advokáty 

Lucou Regecovou, Danielem Pospíšilem a koncipienty Janem Koprnickým, Filipem Kvapilem. 

Prodávajícího zastupovali kolegové z advokátní kanceláře PPS advokáti. 
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Tomáš Doležil komentoval transakci následovně: „Transakce a práce pro private equity fondy nás 

opravdu baví, zejména, když jde o tak komplexní projekt jako tento. Těší nás, že jsme GGEF I 

mohli pomoci k další investici a věříme, že bude úspěšná.“ 

O JŠK 

JŠK je středně velká advokátní kancelář poskytující služby klientům ve všech oblastech 

obchodního práva, zejména v oblastech M&A, financí a bankovnictví, pojišťovnictví, stavebnictví, 

nemovitostí a energetiky. Kancelář působí na českém trhu již více než osmnáct let a mezi její 

klienty patří banky, pojišťovny, private equity fondy a nadnárodní korporace, stejně jako středně 

velké podniky a individuální investoři. 

JŠK je členem unikátní sítě obdobně specializovaných advokátních kanceláří PONTES,  

která zahrnuje advokátní kanceláře ze zemí střední a východní Evropy. V současnosti působí 

členové PONTES v Bratislavě, Budapešti, Bukurešti, Praze, Sofii, Varšavě a Vídni. 
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