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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Tőzsdében gondolkodik az OXO csoport
Budapest, 2020. január 16.
Egységes portfólióba rendezte befektetéseit és OXO Technologies Holding néven új ernyőcéget alapított az OXO
csoport. Az immár ötéves múltra visszatekintő vállalat hamarosan magán- és intézményi befektetőknek is felkínálja
a befektetés lehetőségét dinamikusan növekvő technológiai portfóliójába, amellyel a nyilvános piacot célozza meg.
Működése öt éve alatt több mint harminc céget számláló portfóliót épített fel az OXO csoport. Ebben egyaránt találni
korai stádiumban lévő technológiai startupokat és növekedési fázisban lévőket, egyes befektetési célpontok esetében
pedig már a kivásárlások is megkezdődtek. Ebben az időszakban a csoport egymilliárd forint értékben hajtott végre
befektetéseket, portfóliójának értéke a legfrissebb, 2019 végi értékelés szerint meghaladja a 2,8 milliárd forintot.
„Akár a korai, akár az érett fázisban lévő befektetésekről van szó, a portfóliónk kiváló hozampotenciált mutat” –
fogalmazott Pongrác Dávid, az OXO Ventures befektetési igazgatója a csoport új szerkezetét és jövőbeni terveit
bemutató sajtóeseményen. A szakember jövőbeni befektetéseik minőségi garanciáját látja a cégcsoport rendkívül erős
deal flow-jában, különösen annak fényében, hogy nem csupán hazai projektek iránt érdeklődnek, hanem a teljes keletközép-európai térségben aktívak. Az idén is folytatják a portfólió építését a régióban, Pongrác Dávid szerint nagyjából
egyenlő arányban kerítenek sort korai és növekedési fázisú befektetésekre, illetőleg kivásárlásokra.
„Az OXO csoport kiterjedt angyalbefektetői köre önmagában jelentős értéket ad hozzá a portfólió kezeléséhez. Ezt
egészíti ki a vállalatépítésben, nemzetközi terjeszkedésben és üzletfejlesztésben egyaránt kikezdhetetlen tapasztalattal
rendelkező szakmai csapat, amelyek együttesen már rendkívüli versenyelőnyt jelentenek számunkra a jelenlegi piaci
viszonyok mellett” – mondta Botond Szabolcs, az OXO csoport angyalbefektetője. A szakember úgy vélte, hála az elmúlt
évek elapadhatatlan forrásbőségének, szinte minden piacon dinamikus volt az eszközárak felértékelődése. A kockázatiés magántőkebefektetések hozampotenciálja azonban még más alternatív eszközosztályoknál is nagyobb
magasságokat ostromol, bár az az értékelések és az eszközárak körül egyre több a kérdés és a bizonytalanság –
figyelmeztetett. A technológiai szektor növekedési- és hozampotenciálja továbbra sem vitatható, ám a kiugró
értékelések miatt egyre nagyobb szórás látható a portfóliók teljesítményében. Szerinte komoly befektető szemében
egy-egy jól csengő vagy jól sajtózott befektetésnek nincs túl nagy értéke; ennél lényegesen többet mond a teljes
portfólió értékelése, különösképpen az, hogy utóbbi mennyire ígéretes hozampotenciált vetít előre.
Holdinggá szerveződött az OXO csoport
Az eseményen elhangzott az is, hogy az elmúlt év végén lezajlott átszervezés eredményeképpen létrejött OXO
Technologies Holding Zrt. alatt egységes portfólióba rendezték a befektetéseket. Az új cégstruktúra, amelyhez minden

korábbi intézményi és magánbefektető csatlakozott, a kockázati technológiai befektetésekkel foglalkozó ernyőcégre
épít majd. „Az átalakítással az a tervünk, hogy 2021 első felében már a teljes portfólió elérhető legyen a nyilvános
piacon, így a holding részvényeit a Budapesti Értéktőzsdén is jegyezni fogják” – jelentett be Oszkó Péter, az OXO
csoport alapító-tulajdonosa.
A szakember hozzátette: „a kialakított befektetési konstrukció olyan angolszász piaci gyakorlatot honosít meg, amely
az eddiginél lényegesen szélesebb befektetői kör megszólítását teszi lehetővé a jövőben”. Úgy vélte, olyan magán- és
intézményi befektetők is beléphetnek majd a technológiai innovációk befektetési piacára, akik a hosszabb, akár 10
éves befektetési periódusok és az alacsony likviditás melletti folyamatos magas kockázatok miatt eddig nem tudták
élvezni ennek a szektornak a növekedési és hozampotenciálját.

