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ARMEX Oil loni zvýšil tržby o 13 procent na 10 miliard Kč
Děčín/Praha, 12. března 2015 – Společnost ARMEX Oil, největší soukromý dodavatel
ropných produktů v Česku*, v loňském roce meziročně zvýšila tržby o 13 procent na
více než 10 miliard korun. Společnost zároveň v loňském roce oproti roku 2013 zvýšila
objem prodaných pohonných hmot o čtvrtinu na 475 milionů litrů.
„Rok 2014 byl prvním rokem stabilizace trhu po masivním odlivu daňových podvodů na
základě opatření státu, kterým bylo především zavedení kaucí pro obchodníky s pohonnými
hmotami. Podařilo se nám na tuto výzvu reagovat a využít ji k dalšímu růstu. Také v loňském
roce se nám díky tomu podařilo udržet trend výrazného nárůstu objemu prodaných
pohonných hmot a posílit naši pozici největšího privátního obchodníka s ropnými produkty
v Česku*,“ uvedl Hynek Sagan, generální ředitel společnosti ARMEX Oil.
Největší událostí roku 2014 byla investice do nového skladu pohonných hmot v Dobroníně.
Investice za více než 42 milionů korun firmě umožní další rozvoj. „Výhodou skladu v
Dobroníně, který jsme začali využívat v září loňského roku, je především kvalitní technologie
bez nutnosti dalších investic. Sklad se postupně stává základním skladovacím prostorem pro
společnost ARMEX Oil i pro dceřinou firmu TRANSCARGO,“ doplnil Hynek Sagan.
Loňský rok se nesl především ve znamení poklesu cen pohonných hmot na světových trzích,
což se odrazilo i v České republice. „To byl také jeden z důvodů, který ovlivnil, že růst tržeb
společnosti byl o něco nižší než růst prodejů pohonných hmot. Na hospodaření firmy však
pokles cen neměl žádný výrazný dopad,“ doplnil Hynek Sagan. ARMEX Oil tak v loňském
roce, podle předběžných výsledků, hospodařil s hrubým ziskem 113 milionů korun.
ARMEX Oil se zaměřuje především na velkoobchodní prodej pohonných hmot. Vlastní ale
také síť 13 čerpacích stanic v drtivé většině umístěných strategicky u hraničních přechodů.
„V naší síti čerpacích stanic jsme realizovali zhruba sedm procent celkového prodeje
pohonných hmot. Objem prodaných pohonných hmot v naší síti byl stejný jako v roce 2013.
Zvažovali jsme v průběhu loňského roku také několik nabídek na převzetí čerpacích stanic,
avšak ceny prozatím neodpovídají reálné situaci na trhu. Proto jsme naši síť prozatím
nerozšířili,“ uvedl generální ředitel společnosti.
* - největší privátní (soukromý) dodavatel ropných produktů co do objemu mezi
společnostmi, které nevlastní podíl v rafinériích na území České republiky či v zahraničí.
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O firmě ARMEX Oil:
Společnost ARMEX Oil, s.r.o. působí na trhu s pohonnými hmotami od roku 1999. Je největším privátním
obchodníkem s ropnými produkty v Česku, který nemá podíl v některé z rafinérií. Obrat firmy se pohybuje nad
10 mld. Kč ročně, což firmu řadí v žebříčku CZECH TOP 100 největších domácích firem na 62. pozici.
Společnost na velkoobchodním trhu dodává ropné produkty zhruba 1000 smluvních zákazníků. Celkový
objem dodaných pohonných hmot se pohybuje ve stovkách milionů litrů. Od roku 2003 ARMEX Oil buduje
také síť vlastních čerpacích stanic, kterých je v současné době 13, umístěných především na strategických
místech poblíž hraničních přechodů. Společnost také provozuje čtyři sklady pohonných hmot.
Od roku 2013 je společnost ARMEX Oil většinovým vlastníkem firmy TRANSCARGO, která je tradičním
distributorem pohonných hmot především na Moravě.
ARMEX Oil je držitelem certifikátu jakosti ISCC. Veškeré procesy ve firmě vycházejí z přesných postupových
diagramů vypracovaných na základě přísných mezinárodních standardů.
ARMEX Oil je součástí skupiny ARMEX, do které, mimo jiné, patří také přední alternativní dodavatel energií,
společnost ARMEX ENERGY.
ARMEX Oil přijímá i díl společenské odpovědnosti a podporuje veřejně prospěšné, sportovní, sociální a
kulturní projekty. Jde například o podporu Městského divadla v Děčíně, boxerského klubu BC Armex Děčín,
hokejového klubu HC Grizzly Děčín, automobilového závodního týmu MM GT-Racing či občanského sdružení
podporujícího tvorbu handicapovaných umělců P + P, o.s. Postižení postiženým.

