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Spolo čnos ť Cisco podporí za čínajúce projekty v oblasti technológií 

a komunikácie  
 
Bratislava, 12. novembra 2007 – Spoločnosť Cisco® dnes oznámila plány investovať do 
rizikového kapitálu v strednej a východnej Európe1. Cisco bude vyhľadávať investičné 
príležitosti v technologicky orientovaných rozbiehajúcich sa firmách priamo, ako aj nepriamo 
prostredníctvom regionálneho venture capital fondu, 3TS-Cisco Growth Fund III.  
 
V spolupráci s 3TS Capital Partners zrealizuje spoločnosť Cisco investíciu do fondu 
„Technology in Central and Eastern Europe“ (neformálny názov „3TS–Cisco Growth Fund 
III“). Fond, ktorý bude financovať výhradne Cisco,  sa uzavrie po dosiahnutí úvodnej hranice 
30 miliónov Eur. Investície fondu bude vyhľadávať a spravovať spoločnosť 3TS Capital 
Partners – jeden z popredných hráčov pôsobiacich v oblasti private equity a venture capital 
(súkromný a rizikový kapitál) v strednej a východnej Európe. K cieľovým spoločnostiam 
fondu patria najmä rýchlo rastúce malé a stredne veľké podniky z technologického, 
mediálneho a telekomunikačného sektora. 
 
„V strednej a východnej Európe Cisco pomáha podnikaniu svojimi iniciatívami, ku ktorým 
patrí aj projekt Cisco Entrepreneur Institute (Cisco Inštitút Podnikania), ale aj 
prostredníctvom financovania projektov, lízingových programov a teraz aj prostredníctvom 
práve oznámených partnerstiev s fondmi rizikového kapitálu. Nové podniky sú kľúčovým 
hnacím mechanizmom rastu v rozvíjajúcich sa ekonomikách a zároveň dôležitým zdrojom 
pracovných príležitostí,“ povedal Kaan Terzioglu, viceprezident spoločnosti Cisco pre strednú 
a východnú Európu. „Krajiny tohto regiónu inovujú v mnohých technologických oblastiach, 
vrátane širokopásmových, bezdrôtových, bezpečnostných a komunikačných technológií. 
Zároveň stoja na čele zavádzania VoIP, multimediálnych a herných aplikácií, ako aj 
dodávania mobilného obsahu a zábavy. Príležitosti v regióne sú obrovské.“ 
 
K dnešnému dňu Cisco investovalo do rizikového kapitálu viac než 2 miliardy USD a okrem 
USA aktívne pôsobí v oblasti private equity aj na ďalších trhoch, ku ktorým patrí Čína, India, 
Izrael a Európa. Kombináciou priamych a nepriamych finančných nástrojov Cisco vystupuje 
ako strategický investor v začínajúcich projektoch a fondoch rizikového kapitálu. Sústredí sa 
na vyhľadávanie a investovanie do spoločností s inovačnými technológiami 
a podnikateľskými plánmi. Vedením tohto investičného projektu poverilo Cisco Yoava 
Sameta, riaditeľa divízie Israel and Emerging Europe Corporate Business Development. 
 
„Investovanie do regionálnych fondov s rizikovým kapitálom, akým je 3TS–Cisco Growth 
Fund III, je strategickým nástrojom nášho globálneho investičného portfólia, ktoré podporuje 
rast trhu s informačnými a komunikačnými technológiami prostredníctvom investovania do 
inovačnej ekonomiky,“ povedal Hilton Romanski, riaditeľ divízie Global Corporate Business 
Development spoločnosť Cisco. „Táto stratégia urýchli technologický pokrok v strednej a 
východnej Európe, a posilní rozvoj technologických investícií v regióne.“ 
 

#  #  # 
 

O projekte Cisco Entrepreneur Institute 

Projekt Cisco Entrepreneur Institute (Cisco inštitút podnikania) stavia na desaťročnej skúsenosti so vzdelávaním 
získanej prostredníctvom projektu Cisco Networking Academy®. Kým networkingové akadémie poskytujú 
technologické znalosti, Cisco Entrepreneur Institute sa zameriava na podnikateľské schopnosti. Cieľom tohto 
inštitútu je naučiť miestnych podnikateľov, ako úspešne viesť malý alebo stredne veľký podnik. Študijný program 
– založený na programe Cisco iExecutive Education (iExec), ako aj na vzdelávacom programe My Own Business 
vyvinutom v USA a podporovanom Svetovou Bankou – zahŕňa strategické plánovanie, financovanie, rozvoj 

                                                 
1 V nasledujúcich krajinách (no nielen v nich): Rakúsko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Litva, 
Lotyšsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina a Turecko.  
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vzťahov rizikového kapitálu, ako aj používanie informačných a komunikačných technológií s cieľom dosahovania 
lepších podnikateľských výsledkov. Spoločnosť Cisco zakladá Cisco Entrepreneur inštitúty v celej v strednej a 
východnej Európe v spolupráci s poprednými vzdelávacími operujúcimi v jednotlivých krajinách.  
 
O spolo čnosti Cisco Systems 

Spoločnosť Cisco (NASDAQ: CSCO) je celosvetovým lídrom v oblasti sieťových riešení, ktoré transformujú 
spôsob, akým sa ľudia spájajú, komunikujú a spolupracujú. Informácie o firme nájdete na stránke 
http://www.cisco.com. Najnovšie správy sú na adrese http://newsroom.cisco.com. Zariadenia Cisco v Európe 
dodáva Cisco Systems International BV, stopercentne vlastnená pobočka Cisco Systems, Inc.  
 
Cisco, Cisco Systems, a logo Cisco Systems sú registrovanými obchodnými značkami alebo značkami Cisco 
Systems, Inc. a/alebo jej pridružených spoločností v Spojených štátoch amerických a v niektorých ďalších 
krajinách. Všetky ostatné obchodné značky spomínané v tejto správe sú vo vlastníctve príslušných vlastníkov. 
Používanie slova partner neimplikuje partnerský vzťah medzi spoločnosťou  Cisco a akoukoľvek ďalšou firmou. 
Tento dokument je verejnou informáciou spoločnosti Cisco. 
 


