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Solitea fúzuje tři desítky
společností. Očekává výnosy
kolem dvou miliard korun
Holding Solitea, který se specializuje na vývoj podnikových, účetních a personálních systémů,
k 1. červenci 2020 fúzuje do dvou národních společností. Propojením třiadvaceti českých a sedmi
slovenských firem se Solitea stane jedním z největších hráčů na středoevropském trhu v oblasti IT
řešení. Výnosy za poslední fiskální rok Solitea odhaduje ve výši přibližně dvou miliard korun. Její
softwarová řešení a produkty využívá přes 260 000 zákazníků v 15 zemích.
„Díky fúzi vznikne česká společnost s velkou dceřinou firmou na Slovensku a dalšími dcerami v devíti evropských
zemích. Chceme zjednodušit a odlehčit organizační strukturu a také se více zaměřit na propojení našich
produktů. Podobný krok nemá na našem IT trhu obdobu,” říká předseda představenstva holdingu Solitea
Martin Cígler o fúzi, která se připravovala přes rok.

Fúze se týká dvaceti tří firem z České republiky a sedmi ze Slovenska. Tyto společnosti řídí šestnáct
produktových značek. Do holdingu Solitea patří účetní systémy pro živnostníky a malé firmy (Money S3,
iDoklad, Dotykačka, Markeeta, Profi Účtenka), ale i ERP systémy pro větší společnosti (Byznys, Money S4,
Money S5, Vario). V holdingu je také český lídr mzdových a personálních systémů Vema. Solitea dlouhodobě
dodává IT řešení státní správě, například aplikaci eRecept. Jedním z historicky největších exportů tuzemských
IT technologií do zahraničí je její řešení pro finskou celní správu. Holding je partnerem Microsoftu v oblasti
podnikových aplikací Dynamics, SharePoint, CRM a datové analytiky i dlouhodobým partnerem společnosti
Infor v oblasti ERP systémů Infor LN a Infor Visual pro výrobní firmy.

„Daří se nám. Všechny akvizice z poslední doby jsme financovali ze zisku. V aktuálním fiskálním roce, končícím
30. června, počítáme s růstem výnosů z 1,36 miliardy korun na 2 miliardy, což je 47% nárůst oproti předchozímu
období,” komentuje Cígler. Solitea během předchozích čtyř let uskutečnila řadu nákupů IT společností.
V letošním roce proběhla akvizice společnosti Axiom Provis. Loni to v České republice byla například
společnost Clever Decision, ve Slovinsku MIT Informatika, v Srbsku Billans a na Slovensku WBI.
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Sloučení firem bude doprovázet výrazný rebranding. „Chceme, aby se Solitea co možná nejvíce propojila
s našimi produktovými značkami a podporovala je. Nechystáme žádné převratné personální změny ani
vynucené přechody našich zákazníků na jiné produkty. Fúze nám ale přinese lepší sdílení know-how. To našim
klientům umožní například hladší přechod na software s vyšší specializací při rozvoji jejich podnikání,” říká
Cígler.

Solitea zaměstnává přes jedenáct stovek lidí v devíti zemích střední a východní Evropy. Meziročně se počet
zaměstnanců zvýšil o 39 %. „Naši zaměstnanci žádné zásadní dopady fúze nepocítí. Naopak budou pracovat
pro silnější a větší společnost, která jim může přinést zajímavější benefity,” shrnuje Cígler.

O holdingu Solitea
Solitea, a. s., patří mezi velké evropské dodavatele ICT řešení. V sedmi zemích zaměstnává přes
1 100 zaměstnanců a v rámci evropského regionu obsluhuje přes 260 000 zákazníků v 15 zemích. Ve fiskálním
roce 2020, který končí 30. 6. 2020, holding očekává výnosy kolem 2 miliard korun a dlouhodobě patří
k nejrychleji rostoucím IT společnostem v CEE regionu. Zisk před započtením úroků, daní a odpisů (EBITDA) se
během loňského roku zvýšil na 134,202 mil., tedy o 12 % oproti předchozímu období. V posledních čtyřech
letech uskutečnila Solitea řadu významných akvizic IT společností v České republice a na Slovensku (Altus
software, Aquasoft, Axiom Provis, BI Experts, CDL SYSTEM, Cígler software, Clever Decision, Dotykačka,
Dynamica, GEMMA Systems, J.K.R., Smart software, Vema, WBI), v Rakousku (JET ERP) a na Balkáně (Billans,
MIT Informatika, SAOP). Solitea dlouhodobě posiluje svou pozici významného evropského dodavatele
informačních technologií pro komerční subjekty i státní správu. Solitea kromě České a Slovenské republiky
podniká také na trzích v Rakousku, Slovinsku, Chorvatsku, Polsku, Srbsku a Německu.
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