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SANDBERG CAPITAL KUPUJE MAJORITNÝ PODIEL V IT BOOTCAMPE 

GREEN FOX ACADEMY 

 

Slovenská private equity spoločnosť Sandberg Capital dokončila akvizíciu väčšinového podielu 

v Green Fox Academy, ktorá je poprednou maďarskou programátorskou akadémiou pôsobiacou 

okrem domáceho trhu aj na Slovensku a v Českej republike. Poskytovaním kurzov pre junior 

programátorov a Salesforce špecialistov sa Green Fox Academy zameriava na rekvalifikačné kurzy, 

programy doplnkového vzdelávania a firemné školiace programy v IT sektore. Ide o prvú priamu 

investíciu Sandberg Capital v Maďarsku – preto táto akvizícia predstavuje obrovský míľnik 

v posilňovaní jeho postavenia v regióne strednej Európy.  

 

Sandberg Capital získal podiel v dynamicky sa rozvíjajúcej maďarskej firme Green Fox Academy („Green 

Fox“) prostredníctvom svojho fondu Sandberg Investment Fund II. Green Fox sa už krátko po založení 

v roku 2015 stal jedným z kľúčových hráčov v oblasti vzdelávania v IT segmente v Maďarsku. 

Poskytovaním širokého spektra online i offline kurzov je Green Fox schopná v priebehu pár mesiacov 

pripraviť ľudí na kariéru v IT, rovnako dokáže na mieru vytvoriť učebné osnovy či kurzy pre firemných 

klientov - tak, aby spĺňali ich špecifické požiadavky. Spoločnosť vstúpila na český trh v roku 2018, o dva 

roky neskôr Slovensko. Green Fox v súčasnosti zamestnáva 113 ľudí a doteraz poskytla vzdelanie viac 

ako 4000 IT špecialistom. Jej zakladatelia zostávajú aj po akvizícií súčasťou manažmentu, Kristof Bárdos 

na pozícii CEO, Peter Langmár ako Chairman of the Board a Barbara Barath ako General Manager. 

„V rámci neustálych snáh, ktoré smerujú k zvyšovaniu úrovne digitalizácie, základné IT znalosti sa 

stávajú – naprieč odvetviami – nevyhnutnými. Žiaľ, tradičný vzdelávací systém tento dopyt nedokáže 

pokrývať. Sme presvedčení, že spoločne s Green Fox budeme mať príležitosť podporovať digitalizačné 

trendy v stredoeurópskom regióne,“ hovorí Jakub Krajčovič, investičný manažér v Sandberg Capital. 

„Stredná Európa je známa svojou tradíciou v oblasti výrobných odvetví. Avšak, prebiehajúca 

automatizácia si nevyžiada len IT špecialistov v každodennej prevádzke mnohých firiem. Pracovníci sa 

budú musieť prispôsobiť meniacim sa podmienkam a preškoliť sa tak, aby našli nové príležitosti na trhu. 

Green Fox má predpoklady na to, aby ľuďom v tomto smere pomohla a aby zároveň zohrávala 

významnú úlohu v prerode stredoeurópskeho regiónu na znalostnú ekonomiku,“ dodáva Krajčovič. 

Zároveň dodáva, že hoci ide prvú priamu investíciu Sandbergu na maďarskom trhu, dovedna ide už 

o tretiu investíciu spoločnosti v oblasti vzdelávania. 

„Za posledných sedem rokov sme vybudovali jednu z najsilnejších značiek v oblasti IT vzdelávania 

v strednej a východnej Európe. Hľadali sme investora, ktorý sa hlási k inováciám vo vzdelávaní, snaží sa 

o pozitívny vplyv na spoločnosť a dokáže poskytnúť finančné prostriedky ako aj know-how pre rýchlejší 

regionálny rast. Slovenská private equity firma Sandberg Capital je ideálnym partnerom, najmä vďaka 

ich rozsiahlym odborným skúsenostiam v oblasti vzdelávania a IT. Finančné zdroje a know-how, ktoré 



 

 

poskytuje, nám otvára nové dimenzie na posilnenie korporátneho biznisu a na medzinárodnú 

expanziu,“ povedal Kristof Bárdos, spoluzakladateľ a CEO Green Fox Academy.  

„Už od úplného začiatku sme boli inšpirovaní víziou toho, že budeme pomáhať toľkým ľuďom, ako je 

len možné, aby si dokázali vybudovať úspešnú kariéru. Vytvorili sme široké portfólio kurzov, ktoré 

zahŕňa rekvalifikačné a nadstavbové programy, ako aj korporátne školiace programy šité na mieru 

špecifickým potrebám firiem. Dokázali sme vybudovať stabilnú a ziskovú firmu a sme radi, že sme na 

jednej lodi so Sandberg Capital, čo prispeje k podpore našej vízie a rastu,“ dodal Peter Langmár, 

spoluzakladateľ Green Fox Academy.  

 

Po uskutočnení transakcie preberá Sandberg Capital úlohu strategického investičného partnera 

v Green Fox Academy s Jakubom Krajčovičom v pozícii viceprezidenta a Natáliou Letkovou v pozícii 

členky Predstavenstva. Obe strany sa dohodli, že ďalšie detaily transakcie nebudú zverejňovať.  

 

O SANDBERG CAPITAL 

Sandberg Capital je slovenská private equity spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2014. Zameriava sa na 

investovanie do menších a stredne veľkých spoločností na Slovensku a v regióne strednej a východnej 

Európy v oblastiach IT, telekomunikácií, poľnohospodárstva, vzdelávania a maloobchodu. Sandberg 

Capital spravuje viac ako 340 miliónov eur v mene súkromných a inštitucionálnych investorov, vrátane 

European Investment Fund – jedného z najväčších európskych investorov. 

 

O GREEN FOX ACADEMY  

Green Fox Academy vznikla v roku 2015, v reakcii na nedostatok pracovníkov s IT zručnosťami v 

Maďarsku, ako vôbec prvá akadémia na trhu, ktorá poskytovala intenzívne IT kurzy pre ľudí, ktorí mali 

záujem stať sa junior programátormi . Jej poslaním je spájanie ambicióznych mladých ľudí, ktorí hľadajú 

lepšie uplatnenie na trhu s IT spoločnosťami, ktoré bojujú s nedostatkom vzdelaných zamestnancov. 

Green Fox zároveň pomáha úspešným absolventom uplatniť sa v IT priemysle a zároveň je schopný 

poskytnúť firemným klientom pri realizácii technologického projektu tím IT špecialistov. Okrem 

Maďarska pôsobí od roku 2018 Green Fox Academy aj v Českej republike a na Slovensku od roku 2020. 

Do konca minulého roka sa vypracoval na lídra na oboch trhoch v oblasti poskytovania krátkodobých 

intenzívnych kurzov programovania a garanciou zamestnania. Green Fox Academy nielen že dodáva na 

trh nové talenty, no zároveň pomáha korporátnej klientele držať krok s najnovšími digitálnymi trendmi  

a posúva hranice digitálnej transformácie. Do konca septembra 2022 jej kurzami prešlo viac ako 4000 

ľudí.  

 

PRE VIAC INFORMÁCIÍ KONTAKTUJTE: 
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