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ABRA Software vstupuje do novej éry. Majitelia predali významný podiel a uzavreli 
strategické partnerstvo s investičnou spoločnosťou Elvaston Capital.

Praha 5. septembra 2022 – Nemecká investičná spoločnosť Elvaston Capital a ABRA Software, 
líder v odbore informačných systémov pre firmy všetkých veľkostí, oznamujú uzavretie 
strategického partnerstva. Spoločne plánujú vybudovať silnú IT skupinu zameranú na podnikové 
informačné systémy  v regióne strednej a západnej Európy.

 

 

 

„Teší ma posilnenie značky, pretože z tohto spojenia budú profitovať aj naši zákazníci na Slovensku,“ 
hovorí David Rožek, riaditeľ slovenskej pobočky ABRA Software.  
 
„Začlenením spoločnosti ABRA Software do našej skupiny sme získali veľmi úspešný a dynamický 
technologický dom so sídlom v Prahe,” hovorí Dr. Oliver Thum, Managing Partner spoločnosti 
Elvaston. „Tešíme sa na spoluprácu, ABRA Software je našou prvou investíciou v regióne  
a základňou našich aktivít v Českej republike s cieľom pôsobenia na európskych trhoch.”  
 



ABRA Software a.s., Jeremiášova 1422/7b, 155 00 Praha 5, IČ: 25097563, zapsal Měst. soud v Praze, OR odd. B, vložka 4775

„Dôvodom kľúčového rozhodnutia boli okrem zhodného pohľadu na expanziu a rozvoj odboru 
taktiež rovnaké hodnoty, na ktorých obe firmy stoja. To je niečo, čo je pre nás absolútne  
kľúčové teraz aj v budúcnosti,“ vyzdvihujú Jaroslav Řasa, zakladateľ ABRA Software  

a Monika Vondráková, Brand Director ABRA Software..

„Nové partnerstvo so spoločnosťou Elvaston ďalej posilní naše produkty a služby a zrýchli 
rozšírenie nášho podnikania. Sme veľmi radi, že sme získali skúseného partnera, s ktorým sa 
posunieme zase ďalej,“ hovorí Martin Jirmann, CEO ABRA Software.

ABRA Software a jej produkty sa stávajú základňou pre pôsobenie na uvedených trhoch.
Spoločne s Elvaston Capital plánujú expanziu aj vďaka ďalším akvizíciám. Pritom nejde  
o hromadenie obratu za každú cenu, ale hľadanie najlepších firiem so silnými lídrami a tímami, 
ktorí chcú spoločne zhodnotiť špičkové softvérové riešenia na našich a západných trhoch. 

Obe strany sa dohodli, že výška transakcie nebude zverejnená.

O spoločnosti ABRA Software a.s.:
ABRA vyvíja špičkové moderné informačné systémy pre firmy všetkých veľkostí a zameraní. Medzi 
významných zákazníkov patrí napríklad Zajo, Prusa Research, ESET, Hama, Liftago, KB-Blok, Yves Rocher, 
Gutta, Saint Gobain, Twisto a ďalší. Má zastúpenie v Česku, na Slovensku a vo Švajčiarsku.  
Viac informácií nájdete na www.abra.eu

O spoločnosti Elvaston Capital:
Elvaston je investičná spoločnosť, ktorá sa špecializuje na softvérové firmy v Európe. Elvaston sprevádza
ziskové spoločnosti v rôznych segmentoch podnikového softvéru a zameriava sa na organický rast aj na
stratégie buy & build. Ďalšie informácie nájdete na www.elvaston.com
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