
   

O společnosti Profinit, s.r.o. 

Profinit je od roku 1998 významným hráčem na poli application outsourcingu a information 

managementu. Úspěšně dodává řešení především v oblasti vývoje software na zakázku, datových 

skladů a business intelligence zákazníkům v Evropě i USA. Profinit je dlouhodobým partnerem pro 

více než 50 významných společnosti z oblastí financí, telekomunikací, utilit a státní správy (v České 

republice jsou to mj. Česká spořitelna, ČSOB, ČSOB pojišťovna, Komerční banka, O2, Vodafone a 

řada dalších).  

 

Profinit poskytuje komplexní služby od návrhu a optimalizace procesů, business a IT architektury až 

po finální dodávky ICT řešení. Podle údajů IDC (2012) patří mezi 5 největších firem v oblasti vývoje 

software na zakázku v České Republice a je držitelem řady dalších ocenění. www.profinit.eu 
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Profinit je zpět v českých rukou, společnost oznámila úspěšně dokončený 
management buyout 

Tisková zpráva 

Praha – 2. prosince 2015 – Jedna z největších českých softwarových firem a poskytovatelů IT 

služeb, společnost Profinit, oznamuje úspěšné dokončení transakce, ve které čtyři členové českého 

managementu společnosti koupili majoritní podíl od dosavadního strategického investora, rakouské 

skupiny New Frontier Group (NFG). Profinit, jehož řešení využívají společnosti jako Česká spořitelna, 

ČSOB, Komerční banka nebo O2, Vodafone, v roce 2015 očekává obrat dosahující téměř 400 milionů 

korun. 

„Navrhli jsme NFG ukončit jejich investici v Profinitu, protože vzájemný synergický potenciál se 

vyčerpal,” říká Tomáš Pavlík, CEO. „Profinit má kompetence i energii se prosadit na vyspělých trzích 

a orientace NFG na východní Evropu pro nás byla omezením dalšího rozvoje.” 

Skupina NFG vstoupila do Profinitu v roce 2007. Obrat Profinitu se od té doby zdvojnásobil a 

společnost si vedla výborně i v letech finanční krize, kdy byla řada softwarových firem nucena 

propouštět. Na těchto úspěšných základech bude Profinit stavět i v budoucnu a dále rozvíjet portfolio 

svých služeb a produktů v oblasti vývoje software na zakázku, datových skladů a business 

intelligence. Česká republika, západní Evropa a USA zůstávají pro Profinit i nadále strategickými trhy. 

„Profinit má za sebou 17 let úspěšné historie a vybudoval si postavení klíčového dodavatele 

softwarových řešení zejména pro finanční sektor. Na těchto úspěších chceme dále stavět a soustředit 

se na kvalitu a přidanou hodnotu pro naše zákazníky,” pokračuje Tomáš Pavlík, CEO Profinitu. 

„Zároveň si uvědomujeme velký potenciál našich vlastních softwarových produktů na zahraničních 

trzích. Zejména produktová rodina Manta zaznamenává úspěchy v USA a naše investice do budoucna 

budou orientovány i tímto směrem.” 
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