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Sandberg Capital otvára svoj druhý private equity fond  

v objeme 109 miliónov eur  
 

Slovenská správcovská spoločnosť Sandberg Capital otvára svoj druhý private equity fond, Sandberg Investment Fund II, 
ktorý bude spravovať financie v  objeme 109 miliónov eur. Sandberg po prvýkrát medzi svojimi investormi privítal Európsky 
investičný fond a Tatra banku. Pre oboch investorov ide o výnimočný krok. V prípade Európskeho investičného fondu ide 
o vôbec prvú investíciu do fondu zameraného na investovanie do malých a stredne veľkých podnikov, ktorý bol vytvorený 
slovenskou správcovskou spoločnosťou, a pre Tatra banku predstavuje tento krok prvú významnú investíciu do private 
equity fondu. Sandberg je vďačný za pretrvávajúcu podporu zo strany J&T FINANCE GROUP, ktorá je hlavným investorom 
v prvom fonde Sandbergu. J&T FINANCE GROUP investuje v druhom fonde prostredníctvom J&T INVESTMENTS SICAV, 
J&T BANKY a Poštovej banky. Samotný investičný tím Sandbergu investuje do druhého fondu takmer 20% jeho hodnoty.  

„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo sfinalizovať náš druhý fond aj napriek náročným podmienkam na trhu poznačenom 
pandémiou COVID 19. Tešíme sa na spoluprácu s Európskym investičným fondom. Ich odbornosť a mandát na podporu 
malých a stredných podnikov budú dôležité práve teraz, keď sa európske ekonomiky musia vyrovnať s následkami súčasnej 
krízy,“ povedal Martin Fedor, zakladateľ a managing partner Sandbergu. Ako ďalej dodal, „rovnako radi medzi našimi 
investormi vítame Tatra banku. Partnerstvo s Tatra bankou nám pomôže spropagovať private equity ako formu investície 
a zároveň ako zdroj na financovanie rozvíjajúcich sa firiem v regióne.“ 

Nový fond sa orientuje na investície do malých a stredných podnikov v regióne strednej a východnej Európy, so zameraním 
na Slovensko a Českú republiku. Cieľom Sandbergu je podporiť ambicióznych podnikateľov v ich snahe vytvoriť 
regionálnych lídrov a globálnych špecialistov. „Aj keď sa fond nešpecializuje na žiadne odvetvie, naše skúsenosti 
s investíciami do IT a technológií by mali prilákať najmä firmy zamerané na digitálnu transformáciu ekonomiky,“ uviedol 
Michal Rybovič, partner Sandbergu. 

Fond využíva podporu zo strany Európskej únie v rámci Kapitálového nástroja pre rast (Equity Facility for Growth) 
zriadeného nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 1287/2013, ktorým sa založil Program pre konkurencieschopnosť 
firiem a malých a stredných podnikov (COSME) (2014 – 2020). Okrem toho fond benefituje aj z podpory Fondu fondov 
strednej Európy (Central Europe Fund of Funds), iniciatívy vytvorenej Európskym investičným fondom s podporou 
Európskej investičnej banky a Medzinárodnej investičnej banky spolu s vládami a národnými agentúrami Slovenska, Českej 
republiky, Rakúska, Maďarska a Slovinska. 
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Sandberg Capital, správ. spol., a.s. je správcovská spoločnosť alternatívnych investičných fondov licencovaná a regulovaná Národnou 
bankou Slovenska. Zameriava sa na investovanie do malých a stredných podnikov v regióne strednej a východnej Európy. Sandberg 
investuje do ambicióznych spoločností, ktoré riadia alebo vlastnia ambiciózni lídri. Sandberg spravuje aktíva v hodnote 250 miliónov 
eur a spoločnosti v jeho portfóliu zamestnávajú viac ako 3000 zamestnancov.   


