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CEO

Zakladatel @ Košík
12 let v online businessu

Jakub Šulta
COO

Ex-CEO @ VWFS
20 let v automotive 

sektoru

Jan Kranát
CIO

Ex-konzultant @ EY
10 let ve financích a M&A

Petr Kratochvíl

Manažerský tým Skupiny je složen z lidí s jedinečnou kombinací zkušeností z online prostředí a automotive sektoru. Jakub Šulta je zakladatelem a bývalým generálním ředitelem druhého 
největšího online prodejce potravin Košík.cz. Jan Kranát, na druhé straně, je bývalý top manager z koncernu Volkswagen, který řídil Volkswagen Financial Services v České republice (ŠkoFIN) a v 
Rusku.  Petr Kratochvíl je bývalý M&A konzultant z EY, který měl na starosti fúze a akvizice v rámci regionu střední Evropy.

The core team is supported by professionals from leading companies in the automotive 
sector, such as Petr Dušek (Ex-Head of Online Marketing in AAA Auto), Patrick Walus 
(Ex-Head of Purchase and Logistics in Auto ESA and Ex-Head of Purchase in AAA 
Auto), Jan Skála (Ex-Manager of Purchase in Emil Frey, AAA Auto and Autorola) and 
many other.

Akcionáři  Management



Investiční skupina PORTIVA se orientuje na obnovitelnou 
energetiku, komerční nemovitosti, digitální a IT služby v 
automotive a investiční fondy. Objem aktiv pod správou skupiny 
činil k 31. 12. 2019 4,2 mld. Kč při obratu přes 3 mld. korun. 
Souhrnný zisk EBITDA společností sdružených ve skupině přesáhl 
v témže roce 566 mil. Kč. Skupina Portiva vznikla v roce 2018 
konsolidací aktivit akcionářů, kteří od roku 1995 podnikali pod 
hlavičkou společnosti Eldaco. 

Portiva je středoevropská investiční skupina, která se 

zaměřuje na oblast energetiky, komerčních 

nemovitostí, IT automotive,  výroby a financí.

   

CEO, Portiva

Pavel Svoreň

The core team is supported by professionals from leading companies in the automotive 
sector, such as Petr Dušek (Ex-Head of Online Marketing in AAA Auto), Patrick Walus 
(Ex-Head of Purchase and Logistics in Auto ESA and Ex-Head of Purchase in AAA 
Auto), Jan Skála (Ex-Manager of Purchase in Emil Frey, AAA Auto and Autorola) and 
many other.

Akcionáři  Investor
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Základní  informace

Jsme mezinárodní investiční 

skupina zaměřená na vývoj 

software pro automobilový trh. 

Investujeme do rostoucích 

společností, které jsou leadery ve 

svém oboru a dále je rozvíjíme. 

Zajímají nás projekty se silným 

technologickým zázemím.

Naším primárním cílem je poskytovat komplexní služby v 
oblasti vývoje a správy specializovaného software pro 
automobilový trh.

Pomocí akvizicí a organického růstu se chceme  stát předním 
Evropským hráčem v tomto segmentu.

Víme, že stojíme na pokraji rozsáhlé změny, kde zvítězí ten, kdo 
bude připraven etablovat nové technologie a prodejní kanály.



Největší evropský B2C a B2B marketplace
pro nákup a prodej vozů.

Nejrozšířenější software pro automotive v ČR a SR. 

Alpha je jediný BI nástroj, který na denní bázi 
analyzuje celý evropský trh ojetých vozů.

První aplikace pro kompletní digitalizaci správy 
vozů.

Testovací centrum osobních ojetých vozidel.

Produkty  Skupiny



Carvago.com je první evropský projekt umožňující nákup 
vozu kompletně on-line. Zahrnuje veškeré služby spojené s 
prodejem vozu včetně technické inspekce, logistiky, 

financování, pojištění, servisu nebo pronájmu.

30 tis.
profesionálních 

partnerů

1.1 mil.
inzerovaných vozů

každý den

12
pokrytých 

evropských trhů

Největší evropský marketplace
pro nákup a prodej vozů



Teas a Autosoft jsou již více jak 25let nejpoužívanější DMS 
systémy v České republice a na Slovensku. Skupina EAG 
akvírovala obě společnosti v roce 2019. Klíčovými klienty 
DMS systémů jsou (i) dealerství nových vozů, (ii) 
autobazary, (iii) autoservisy a (iv) stanice měření emisí.

V současné době vyvíjíme v úzké spolupráci s hlavními 
značkovými partnery z řad klientů zcela nový DMS systém 
založený na sektorovém know-how obou společností.

250 tis.
prodaných vozů 
prostřednictvím 

DMS ročně

1.200
partnerů v Česku 
a na Slovensku

28
let vedoucí hráč 
na CZ a SK trhu

Nejrozšířenější software pro 
automotive v ČR a SR



Naši zákazníci



Aplikace Alpha Analytics je analytický nástroj, který 
využívají především certifikovaná dealerství, autobazary, 
leasingové společnosti, pojišťovny, banky a webové inzerce. 
Aplikace poskytuje zákazníkům komplexní data o trhu 
zánovních 
a ojetých vozů v 16 evropských zemích a umožňuje 
pokročilou práci s těmito daty.

6.5 mil.
inzerátů 

analyzovaných 
každý den

353
normalizovaných 

charakteristik 
u každého vozu

135
zdrojů dat 

pocházejících 
ze 16 zemí

Nejpokročilejší analytický 
nástroj v automotive



Mobilní aplikace CarAudit je prvním řešením nabízejícím 
digitalizaci, správu a ocenění vozu pro dealerství, bazary, 
leasingové společnosti či pojišťovny. CarAudit kompletně 
digitalizuje výkup vozu a jeho správu v rámci vozového 
parku partnera. Aplikace je určena profesionálním 
subjektům v oblasti prodeje vozů a jejich oceňování.

13
spolupracujících 

výrobců 
automobilů

6
lokalizací služby
pro cílové trhy

10.000
digitalizovaných 

vozů každý měsíc

První aplikace pro kompletní 
digitalizaci správy vozů



TechYard  vybudovalo Carvago v roce 2019 společně se 
svým partnerem pro logistiku, společností Gefco. Centrum 
se nachází nedaleko Kolína v  hlavním logistickém hubu 
společnosti GEFCO. 

Důkladná technická kontroly všech nakupovaných vozidel,, 
testování řídících jednotek, digitální kontrola stavu laku, 
měření emisí  plus následné mytí a čištění jsou hlavní 
náplní centra.

60
prověřených 
vozů denně

15
servisních stání

2,500 m2

servisních a 
přípravných ploch

Testovací centrum osobních ojetých 
vozidel



Děkujeme :-) 


