Ajax Systems залучає інвестицію в 10 млн. доларів США з нового фонду Horizon Capital EEGF III
ПРЕС‐РЕЛІЗ
29 березня 2019 - Київ, Україна: Horizon Capital, американська компанія прямих інвестицій, що інвестує в
експортно-орієнтовані компанії та компанії, що працюють на внутрішньому ринку з високими темпами
зростання в Україні та регіоні, та Ajax Systems, провідний виробник професійних систем безпеки в Україні,
оголосили, що новий фонд Horizon Capital, Emerging Europe Growth Fund III, LP (EEGF III), розміром 200 мільйонів
доларів США, придбав міноритарний пакет акцій компанії за 10 мільйонів доларів США. Інвестиція EEGF III
здійснена шляхом викупу частини акцій SMRK, раннього фінансового інвестора Ajax Systems, та частини акцій
менеджменту Компанії.
Ajax Systems - провідний європейський виробник професійних систем безпеки, заснований у 2011 році.
Сьогодні продукти компанії продаються в більш ніж 75 країнах світу. Компанія показує вражаюче зростання
доходів і прибутковості та має хороші позиції для майбутнього зростання, враховуючи, що ринок професійних
систем безпеки зростатиме в середньому на 25% щороку до 24 мільярдів доларів США в 2022 році.
«Ми маємо честь стати партнерами з Олександром Конотопським, талановитим засновником Ajax Systems та
його вражаючою командою менеджменту, та з нетерпінням чекаємо на співпрацю впродовж наступних років
задля успіху компанії. Нас привабили бачення Олександра, виняткові результати компанії, ії інноваційна
продуктова лінійка та успіх у обслуговуванні клієнтів в Україні і на міжнародних ринках, - сказала Олена Кошарна,
Засновник і Головний виконавчий директор Horizon Capital. «Ця угода ідеально відповідає нашій інвестиційній
стратегії підтримки нового покоління українських підприємців-візіонерів. Це молоді сміливі чоловіки та жінки, які
генерують ідею та вкладають в неї всю свою енергію, навички та пристрасть, які завдяки таланту найкращих
українських професіоналів створюють продукт світового рівня та конкурують на глобальній арені. Horizon Capital
радий підтримати Ajax Systems на шляху досягнення досконалості та утвердження в ролі глобального лідера».
«Ми раді вітати Horizon Capital в якості партнера Ajax Systems. Наша Компанія успішно впроваджує продукти та
послуги на світових ринках, і ми впевнені, що співпраця з таким авторитетним та досвідченим фондом як Horizon
Capital дозволить нам досягти нових вершин. Партнерство з Horizon Capital є дуже важливою віхою на шляху
досягнення наших цілей та амбітних планів зростання», - прокоментував Олександр Конотопський, Засновник та
Директор компанії Ajax Systems. «Наші результати були б неможливими без фокусу на якості, високого рівня
продуктивності, напруженої роботи, відчуття місії нашої сильної команди та ранньої підтримки від фонду SMRK.
Ajax Systems зростає дуже швидкими темпами, при цьому більше 70% доходу надходить від експортних продажів
до більш ніж 75 країн, переважно ЄС. Ми щасливі, що основу нашої команди складають українські інженери та
розробники світового рівня, які горді результатами своєї роботи. Ми віддані ідеї продовження міжнародної
експансії на благо наших співробітників, клієнтів та акціонерів. Ми з нетерпінням чекаємо на подальше
посилення позиції Ajax Systems як світового лідера ринку професійних систем безпеки.»
"Ця угода дає сильний та чіткий сигнал щодо інвестиційних можливостей в Україні, як для венчурних інвесторів,
так і для фондів прямих інвестицій. Ми сподіваємося, що приклад Ajax Systems заохотить ще більше українських
підприємців до створення нових компаній та досягнення ще більшого успіху", - сказав Андрій Довженко,
Керуючий партнер SMRK.
Ajax є найбільш титулованою бездротовою системою безпеки в Європі, визнаною за свій революційний дизайн
і високі стандарти якості з титулами “Intruder Alarm of the Year” (Security & Fire Excellence Awards), "Best
Innovative Product" (MIPS Securika), срібною медаллю в номінації «Безпека та протипожежні ризики»
(Expoprotection), та фіналіст Intersec. Вся виробнича та науково-дослідна команда знаходиться в Україні.

***
Ajax Systems (https://ajax.systems) це швидкозростаюча компанія‐виробник професійних систем безпеки зі 100‐відсотковим
українським виробництвом. Вона була заснована в 2011 році Олександром Конотопським. Зараз в компанії працює понад 500 осіб,
майже 20% з яких зосереджені на R&D. Продукція розроблена і виготовлена в Україні. Компанія має 5 патентів. Бездротова система
безпеки Ajax Systems є однією з найбільш високотехнологічних в світі. Продуктова лінійка Ajax Systems включає більше 20 пристрої
для захисту приміщень і прилеглих територій, пожежної безпеки, захисту від повені, а також пристроїв для автоматизації
домашнього обладнання.
Horizon Capital (www.horizoncapital.com.ua) є провідною інвестиційною компанією в Україні, яка управляє чотирма фондами прямих
інвестицій (більше 40 інституційних інвесторів). Компанія, яку очолює Засновник і Головний виконавчий директор Олена Кошарна
разом із Засновником Джеффрі К. Нілом та Старшим партнером Денисом Тафінцевим, має під управлінням понад 850 мільйонів
доларів. Сукупний капітал інвесторів фондів перевищує 350 мільярдів доларів. Фонди компанії Horizon Capital загалом
проінвестували понад 650 мільйонів доларів у 140 компаній, в яких працюють 46 тисяч осіб в Україні та регіоні. Horizon Capital є
активним інвестором та підтримує підприємців ‐ візіонерів, які трансформують бізнес середовище в Україні та регіоні.

SMRK (https://smrk.vc) є українським венчурним фондом, заснованим Андрієм Довженком та Олександром Косованом в 2013 році.
Фонд орієнтований як на seed, так і pre‐seed стадії, інвестуючи від 100 тис. доларів до 1 млн. дол. На сьогодні Фонд здійснив 12
транзакцій і продовжує інвестувати в перспективні компанії в Україні.

