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Cisco anunţă un proiect de investiţii de capital (venture capital)  
în Europa Centrală şi de Est 

 

„3TS-Cisco Growth Fund III” va sprijini companiile start-up din domeniile tehnologiei şi 
comunicaţiilor 

Bucureşti, 13 noiembrie 2007 - Cisco a anunţat astăzi un proiect de investiţii de capital de tip 
venture capital vizând domeniul tehnologiei în Europa Centrală şi de Est (CEE)1. Cisco va urmări 
oportunităţi investiţionale în start-up-uri din regiune în domeniul tehnologiilor, atât direct, cât şi 
indirect printr-un fond de investiţii regional. 

În colaborare cu 3TS Capital Partners, Cisco efectuează investiţia principală în fondul 
Technology in Central and Eastern Europe S.C.A. SICAR (care se va numi informal „3TS–
Cisco Growth Fund III”), care se va ridica iniţial la 30 de milioane de euro. 3TS Capital Partners, 
una dintre principalele companii din domeniul  investiţiilor private (private equity) şi al 
fondurilor de tip venture capital din Europa Centrală şi de Est, va identifica şi va administra 
investiţiile acestui fond. Printre companiile ţintă pentru fond se numără mai ales companiile mici 
şi mijlocii cu creştere rapidă din sectoarele tehnologiei, media şi telecomunicaţiilor. 
 
„Cisco contribuie la stimularea antreprenoriatului în Europa Centrală şi de Est prin iniţiative 
precum Cisco Entrepreneur Institute şi prin finanţări de proiecte, programe de leasing precum şi, 
cel mai recent, prin parteneriatul de tip venture fund anunţat astăzi. Noile afaceri sunt un  
catalizator esenţial al creşterii în economiile emergente şi al creării de locuri de muncă în 
comunităţile locale”, a spus Kaan Terzioglu, Vice President Cisco pentru Europa Centrală şi de 
Est. „Ţările din regiune inovează într-o gamă largă de tehnologii, precum comunicaţiile în bandă 
largă, comunicaţiile wireless, securitatea IT şi tehnologiile de comunicaţii. De asemenea, aceste 
ţări sunt în frunte în privinţa adoptării aplicaţiilor pentru comunicaţii VoIP (Voice over IP), 
multimedia, jocuri, conţinut mobil şi divertisment. Prin urmare, oportunităţile din această regiune 
sunt imense.”  
 
Până în prezent, Cisco a investit peste 2 miliarde USD în proiecte de tip venture capital şi este 
investitor activ pe pieţe importante, cum sunt China, India, Israel şi Europa, ca şi în Statele Unite 
ale Americii. Utilizând o combinaţie de instrumente de finanţare directă şi indirectă, Cisco este 
un investitor strategic în companii start-up şi în fonduri de tip „venture” din întreaga lume, 
punând accent pe identificarea şi plasarea de investiţii în companii cu tehnologii şi modele de 
afaceri inovatoare. Cisco l-a desemnat pe Yoav Samet, Head of Israel and Emerging Europe 
Corporate Business Development din cadrul companiei, să coordoneze această importantă 
iniţiativă de investiţii. 
 

                                                 
1 Incluzând, dar nelimitându-se la, Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, 
Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Serbia, Ucraina şi Turcia. 
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„Investirea în fonduri venture focalizate geografic precum ‘3TS-Cisco Growth Fund’ reprezintă 
unul dintre instrumentele strategice din portofoliul nostru de investiţii globale care impulsionează 
dezvoltarea pieţei de IT&C prin investirea în economia inovaţiilor”, a spus Hilton Romanski, 
Senior Director of Global Corporate Business Development la Cisco. „Această strategie va 
contribui la catalizarea şi accelerarea inovaţiilor tehnologice în Europa Centrală şi de Est şi va 
marca o nouă etapă în ceea ce priveşte investiţiile în tehnologii în această regiune.”  
 
Despre Cisco Entrepreneur Institute 
Cisco Entrepreneur Institute se bazează pe experienţa educaţională de 10 ani a Cisco Networking 
Academy. În timp ce Cisco Networking Academy are drept scop instruirea în domeniul tehnologiilor, 
Cisco Entrepreneur Institute urmăreşte dezvoltarea capacităţii antreprenoriale. Obiectivul institutului este 
de a instrui întreprinzătorii locali în domeniul managementului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM). 
Curriculumul, bazat pe programele Cisco iExec (iExecutive Education Program) şi My Own Business – 
un program educaţional dezvoltat în SUA şi finanţat de Banca Mondială, include cursuri de planificare 
strategică şi comercială, tehnici de finanţare, dezvoltare a relaţiilor în utilizarea capitalurilor şi utilizarea  
informaţiilor şi tehnologiilor de comunicaţii (ICT) pentru a obţine rezultate mai bune în afaceri. Cisco a 
înfiinţat filiale ale Cisco Entrepreneur Institute în Europa Centrală şi de Est în cooperare cu institute 
educaţionale de prim rang din fiecare din aceste ţări. 
 
Despre Cisco Systems  
Cisco Systems (NASDAQ: CSCO) este liderul mondial în comunicaţiile Internet care transformă modul 
de conectare, de comunicare şi de colaborare interpersonală. Informaţii despre Cisco: 
http://www.cisco.com. Pentru ştiri de ultimă oră, accesaţi site-ul Web de la adresa 
http://newsroom.cisco.com. Echipamentele Cisco pentru zona europeană sunt furnizate de Cisco Systems 
International BV, o filială în proprietate exclusivă a Cisco Systems, Inc. 
 
Despre 3TS Capital Partners 
3TS Capital Partners (www.3tscapital.com) este una dintre cele mai mari firme în domeniul investiţiilor 
private şi al fondurilor de tip venture capital din Europa Centrală şi de Est, care îşi desfăşoară activitatea 
în regiune prin intermediul filialelor deschise la Budapesta, Bucureşti, Praga, Viena şi Varşovia. 3TS este 
consultant exclusiv pentru fonduri în valoare totală de 200 de milioane de euro, vizând în principal 
investiţii în sectoare cu o creştere rapidă cum ar fi tehnologii şi telecomunicaţii, media şi marketing, 
servicii, mediu şi energie. Printre investitorii în fondurile administrate de 3TS  se numără 3i, Cisco, EBRD, 
KfW şi Sitra.  
 

# # # 
Cisco, sigla Cisco, Cisco Systems şi Networking Academy sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale 
ale Cisco Systems, Inc. şi/sau ale societăţilor afiliate din SUA şi din alte câteva ţări. Toate celelalte mărci menţionate 
în acest document sunt proprietatea firmelor respective. Utilizarea termenului de partener nu implică o relaţie de 
parteneriat între Cisco şi oricare altă companie. Acest document face parte din Informaţiile Publice Cisco. 


