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SANDBERG CAPITAL POSILŇUJE SVOJE POSTAVENIE NA 
BALKÁNE.  INVESTUJE 20 MILIÓNOV EUR DO SRBSKEJ IT 

SPOLOČNOSTI QUANTOX TECHNOLOGY 
 

Jedna z popredných spoločností na balkánskom technologickom trhu – Quantox 
Technology – sa stáva súčasťou portfólia slovenskej private equity firmy Sandberg 
Capital. Ide o prvú priamu investíciu fondu v Srbsku. Cieľom novovzniknutého 
partnerstva je posilnenie pozície firmy s viac ako 500 zamestnancami na Balkáne 
a zrýchlenie jej expanzie do zahraničia.  

 

Sandberg Capital, prostredníctvom fondu Sandberg Investment Fund II, získal podiel v rýchlo 
rastúcej srbskej technologickej spoločnosti Quantox Technology. Firma pôsobí v odvetví IT 
nearshoringu, t.j. špecializuje sa na poskytovanie lokálnych IT špecialistov pre zahraničných, 
zväčša zámorských klientov. Firmu založil v roku 2006 Vuk Popović, úradujúci držiteľ ocenenia 
EY Fast Growing Enterpreneur 2021 v Srbsku, ktorý spolu so CEO Filipom Karaičićom zostáva 
riadiť firmu aj naďalej. Z Quantoxu sa im podarilo vybudovať jedného z popredných hráčov vo 
svojej oblasti v Srbsku i v rámci strednej a východnej Európy. Firma dnes zamestnáva viac 
ako 500 ľudí pracujúcich v 13 vývojových centrách v siedmich krajinách – v Srbsku, Severnom 
Macedónsku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Ukrajine, Rumunsku a Nemecku.  

„Vzhľadom na viaceré investície Sandbergu v IT sektore vidíme stále silnejší tlak na 
digitalizáciu naprieč celou ekonomikou. Zároveň vnímame akútny nedostatok IT odborníkov, 
ktorý bráni firmám vo výraznejšom raste a v plnení strategických cieľov. Investícia do 
Quantoxu odzrkadľuje našu dlhodobú stratégiu, v rámci ktorej uzatvárame partnerstvá 
s ambicióznymi lídrami v sektoroch, ktoré priamo alebo nepriamo pomáhajú s digitálnou 
transformáciou ekonomiky,“ uviedol Michal Rybovič, partner Sandberg Capital.  

„Partnerstvom so Sandbergom sa snažíme posilniť našu pozíciu jedného z popredných 
zamestnávateľov v regióne. Táto investícia nám taktiež umožní zlepšiť naše postavenie 
v rámci Európskej únie a USA a poskytnúť našim klientom širšie spektrum služieb, vrátane 
komplexnej IT a digitálnej podpory. Vážime si partnerstvo a podporu Sandbergu, ktoré je 
nielen ocenením doterajších úspechov, ale najmä príležitosťou pre ďalší a lepší rast,“ uviedol 
Vuk Popović, zakladateľ Quantox Technology,  

Sandberg Capital už dlhšie deklaruje svoj záujem posilňovať svoje postavenie v rámci regiónu 
strednej Európy. Investícia do Quantoxu predstavuje dovedna už štvrtú investíciu z druhého 
fondu, ktorý Sandberg založil len v minulom roku s objemom viazaného kapitálu 130 miliónov 
eur. Ide však o prvú priamu investíciu fondu v Srbsku. Len nedávno Sandberg zároveň oznámil 
svoj vstup do Maďarska kúpou majoritného podielu v IT bootcampe Green Fox Academy. 
V súčasnosti spoločnosti patriace do portfólia Sandberg Capital dávajú v sektore IT prácu viac 
ako 3.000 ľuďom. 

„V Quantoxe sme našli vynikajúceho partnera, s ktorým môžeme spoločne vybudovať jedného 
z lídrov technologického sektora v regióne, a to vďaka kombinácii našich skúseností z riadenia 
IT firiem a talentovaného manažmentu, ktorým Quantox disponuje,“ uzavrel Matej Klenovský, 
investičný manažér Sandberg Capital, ktorý transakciu riadil. Dodal, že jedným 



 
z rozhodujúcich faktorov investície bola výnimočná trhová pozícia, kvalita manažmentu a vízia 
zakladateľa. Po uskutočnení transakcie preberá Sandberg Capital v spoločnosti úlohu 
strategického investičného partnera. 

Quantox pôsobí v obdobnom sektore ako slovenská firma TITANS freelancers, lokálny líder v 
IT freelancingu, do ktorej Sandberg investoval začiatkom roka 2021. Táto investícia 
Sandbergu bola ocenená ako Private Equity Deal roku 2021 na Slovensku.  

Sandberg na transakcii spolupracoval s lokálnym M&A poradcom ESFA a tímom Ernst & 
Young, Quantox bol zastúpený chorvátskym M&A poradcom Grubisic & Partners. 

 

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 QUANTOX TECHNOLOGY  
 
Quantox Technology je srbská spoločnosť, ktorá vznikla v roku 2006. Jej zakladateľom je 
srbský  podnikateľ Vuk Popović. Quantox Technology sa venuje IT nearshoringu, v súčasnosti 
má 13 pobočiek v 7 rôznych krajinách Európy a zamestnáva viac ako 500 ľudí. Firma patrí 
v rámci balkánskeho trhu k vyhľadávaným zamestnávateľom. Tú si vybudovala aj vďaka 
rozsiahlej spolupráci s univerzitami, prácou s IT komunitou a start-up akcelerátoru QLabs. 
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