Čeští vývojáři TopMonks získávají silného investora
Vývojářská společnost TopMonks získává 35 milionů Kč od Reflex Capital. Investice je
zaměřena na financování vývoje pro startupy, které si prozatím nemohou dovolit vlastní
vývojářský tým a TopMonks pro ně pracuje výměnou za podíl.
[Fotografie a loga: http://bit.ly/2wC25d7 ]
TopMonks založila v roce 2011 dvojice zkušených podnikatelů v IT, Jiří Píša a Jiří Fabián. Kromě
klasického zakázkového vývoje aplikací poskytuje i kompletní technické řešení pro začínající
společnosti (tzv. „startupy“), které často nemají vývojové kapacity a outsourcování vývoje jim
umožňuje se soustředit na jádro jejich podnikání. Výměnou za to získává TopMonks podíl v jejich
společnosti (tzv. „sweat equity“). Tímto způsobem TopMonks v minulosti vyvinula aplikace například
pro projekty Price f(X), PurposeFly, Techloop.io, GoRealEurope, LaFluence, 2pocket a další.
“Investice od Reflexu nám pomůže financovat tuto naši ‚startupovou‘ větev,” říká zakladatel
TopMonks Jiří Fabián, a dodává: “Špičkoví vývojáři potřebují pracovat na špičkových projektech.
Vedle práce pro velké klienty je to právě i technologická exekuce startupů výměnou za podíl. Jelikož
se ovšem jedná o velmi riskantní koníček, potřebujeme na to finanční zázemí. Ondřej Fryc a jeho
parta z Reflex Capital za sebou mají pár úspěšných zářezů a k tomu moc pěkné portfolio
zainvestovaných startupů. Moc se na tu symbiózu těším, máme chuť společně vytvořit top startup
inkubátor ve střední Evropě.”
Svou investicí ve výši 35 mil. Kč ohodnocuje Reflex Capital společnost TopMonks v řádu stovek
milionů Kč. “Jirka Fabián je skvělý podnikatel a má cit pro věc. Je to právě kvalita ‚jeho‘ startupů a
kvalita jeho týmu, která nás přesvědčila k investici při takto vysoké valuaci,“ říká k uzavřené
transakci Ondřej Fryc, zakladatel a generální partner fondu Reflex Capital.
---Kontakt pro média:
Ondřej Fryc, ondrej.fryc@reflexcapital.com, 724616702
Jiří Fabián, jiri.fabian@topmonks.com, 603221742
O Topmonks:
TopMonks s.r.o. je přední česká vývojářská skupina, dceřinná společnost TopMonks AG ze Švýcarska,
pracující na velkých řešeních pro nadnárodní korporace. Kromě toho vyvíjí aplikace pro malé začínající
společnosti (tzv. „startupy“) výměnou za podíl (tzv. „sweat equity“). Nyní dosahuje obratu přes 70 mil. Kč ročně
a má podíly ve více než 10ti startupech nejen z České republiky. Pořádá i odborné konference jako je
Wisephora či pravidelná čtvrteční setkání TopMonks Caffe. www.topmonks.com
O Reflex Capital:
Reflex Capital SE je investiční venture kapitálová společnost, investující napříč odvětvími. Společnost založil
Ondřej Fryc, zakladatel a dlouholetý ředitel obchodů Mall.cz. Typickou investicí je společnost v rané fázi
vývoje s velikostí investice jednotky až desítky milionů Kč. V současné době má dvě desítky investic v ČR a v
USA a objem investovaného kapitálu přes 500 mil. Kč. www.reflexcapital.com

