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TCV zainwestował w Grupę Pracuj
Transakcja zakupu mniejszościowego pakietu udziałów wzmocni
rozwój Grupy
Grupa Pracuj to wiodący dostawca rozwiązań wspomagających firmy w rekrutacji,
utrzymaniu i rozwoju pracowników w Europie Centralnej
● TCV wesprze rozwój Grupy Pracuj
● To pierwsza inwestycja TCV w Polsce

●

W dniu 28 czerwca 2017 roku międzynarodowa firma inwestycyjna TCV
i właściciele Grupy Pracuj podpisali umowę inwestycyjną, na mocy której TCV
obejmie mniejszościowy pakiet udziałów i wesprze rozwój Grupy Pracuj. Pakiet
kontrolny pozostanie własnością dotychczasowych udziałowców firmy.
TCV finansuje kapitałowo prywatne i publiczne firmy technologiczne w USA, Europie i na
świecie. To pierwsza inwestycja TCV w Polsce. W wyniku umowy, do rady nadzorczej
Grupy Pracuj dołączą John Doran i David Yuan, partnerzy w TCV.
„Nasza kultura organizacyjna nastawiona jest na ciągłe uczenie się, dlatego szukaliśmy
inwestora, który wniesie do spółki przede wszystkim inspirację i wiedzę. TCV doskonale
pasuje do tych założeń – inwestuje długoterminowo w spółki technologiczne takie jak
nasza, budując trwałe partnerstwa. Współpraca z TCV wesprze nasz dotychczasowy
rozwój – wiedza i wieloletnie doświadczenie inwestora w sektorze technologicznym
ułatwią dalszy wzrost naszych głównych biznesów i rozwiązań SaaS, które rozwijamy” –
mówi Przemysław Gacek, prezes zarządu Grupy Pracuj.
Grupa Pracuj to wiodący dostawca rozwiązań wspomagających firmy w rekrutacji,
utrzymaniu i rozwoju pracowników w Europie Centralnej.
„Grupa Pracuj to doskonały przykład celu inwestycyjnego, jakich szuka TCV. Przemysław
Gacek założył i rozwinął firmę aż do lidera rynkowego w Europie Centralnej. To pokazuje
niesamowity potencjał Grupy Pracuj na przyszłość. Niecierpliwie czekamy, by rozpocząć
współpracę z założycielami i zarządem Grupy w celu wspierania rozwoju jej
perspektywicznych rozwiązań dla rynku HR. Bardzo też cieszymy się, że będziemy mieli
okazję współpracować z tak wybitnym zespołem menedżerskim tutaj w Polsce” –
zaznaczył John Doran, partner w TCV.
Doradcami finansowymi Grupy Pracuj w procesie pozyskania inwestora byli Trigon i GCA
Altium. Doradcą prawnym spółki była kancelaria Greenberg Traurig. Po stronie TCV
doradcą prawnym była kancelaria Weil, Gotshal & Manges.

Grupa Pracuj
Grupa Pracuj to jedna z najszybciej rozwijających się spółek technologicznych w Europie
Środkowej, wiodący dostawca rozwiązań wspomagających firmy w rekrutacji, utrzymaniu
i rozwoju pracowników. Z produktów i usług firmy aktywnie korzysta 40 tysięcy klientów
z 40 krajów.
Grupa Pracuj jest właścicielem najbardziej rozpoznawalnych marek rekrutacyjnych:
Pracuj.pl w Polsce oraz Rabota.ua na Ukrainie. W obszarze rozwiązań
technologicznych oferowanych w modelu SaaS (Software as a Service) oferuje dwa
produkty: wiodący system ATS eRecruiter, który od lat wspiera firmy w prowadzeniu
skutecznej rekrutacji oraz innowacyjną platformę emplo.com, usprawniającą
komunikację i procesy HR w firmach.
Grupa Pracuj to także jeden z najlepszych pracodawców w Polsce. Firma już 7 razy
głosami swoich pracowników otrzymała tytuł „Najlepszego Pracodawcy” w rankingu AON
Hewitt. Zatrudnia ponad 700 osób.
www.grupapracuj.pl

TCV
Od 1995 roku TCV dostarcza kapitał wzrostowy prywatnym i publicznym firmom
technologicznym. Fundusz TCV zainwestował dotychczas ponad 9 miliardów dolarów
w wiodące firmy technologiczne i wspomógł je w ponad 100 debiutach giełdowych
i strategicznych przejęciach.
Inwestycje TCV obejmują: Altiris, Believe, Dollar Shave Club, ExactTarget, Expedia,
Facebook, Fandango, GoDaddy, Genesys Software, HomeAway, Merkle, Netflix,
Payoneer, Redback Networks, Rent the Runway, Sitecore, Splunk, Spotify, VICE Media,
WorldRemit oraz Zillow. TCV ma główną siedzibę w Palo Alto (Kalifornia), oraz biura w
Nowym Jorku i Londynie. W celu uzyskania dodatkowych informacji o TCV oraz pełnej
listy inwestycji dokonanych przez TCV odwiedź: www.tcv.com
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