Tisková zpráva skupiny ARMEX

Hynek Sagan ze skupiny ARMEX patří mezi nejlepší manažery
Děčín/Praha, 29. dubna 2015 – Hynek Sagan, který řídí a spoluvlastní firmy skupiny
ARMEX s ročním obratem přes 18 miliard korun, patří mezi tři nejlepší manažery
v oboru energetických firem. Rozhodla o tom odborná porota prestižní soutěže
Manažer roku, kterou již po 23. vyhlásila Česká manažerská asociace. Do finále
soutěže postoupilo 77 manažerů z předních českých firem mnoha oborů.
Hynek Sagan se mezi trojici nejlepších manažerů oboru energetických firem dostal
především díky úspěšnému dlouhodobému růstu všech společností skupiny ARMEX, jejíž
roční obrat přesahuje 18 miliard korun. Skupinu ARMEX tvoří společnosti ARMEX Oil,
největší soukromý distributor pohonných hmot* v Česku, TRANSCARGO, významný
distributor pohonných hmot na Moravě a ARMEX ENERGY, významný dodavatel elektřiny a
zemního plynu. Do skupiny ARMEX pak ještě patří také firma ARMEX Invest, která se
zaměřuje na developerské projekty a inženýring.
„Ve své dlouholeté manažerské praxi se snažím řídit především zdravým rozumem, protože
ten v žádných knihách nenajdete. To, že jsem se dostal mezi tři nejlepší manažery našeho
oboru v této prestižní soutěži, je úspěchem nejen mým, ale především všech mých
spolupracovníků ve společnostech skupiny ARMEX, které se velmi úspěšně rozvíjejí,“ řekl
Hynek Sagan.
Skupina ARMEX se s celkovým ročním obratem přes 18 miliard korun řadí k největším
majetkovým uskupením v Česku. Největší firma skupiny, společnost ARMEX Oil s loňskými
tržbami více než 10 miliard korun se podle žebříčku Czech TOP 100 řadí do sedmé desítky
největších domácích firem.

O Hynku Saganovi:
Vystudoval Střední průmyslovou školu strojírenské technologie v Děčíně. Na začátku své profesní
dráhy se zabýval zahraničním obchodem, především exportem chemických produktů pro sklářský a
gumárenský průmysl v rámci střední a východní Evropy. V roce 1999 se stal spoluzakladatelem a
jednatelem společnosti ARMEX Oil, ze které se za 15 let její stala největší privátní společnost v oboru
prodeje ropných produktů v ČR. V současné době je spoluvlastníkem a řídí firmy skupiny ARMEX.

* - 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 skupině ARMEX:
Základy skupiny ARMEX vznikly již na začátku 90. let minulého století, kdy se firma zaměřovala především
na dodávky armatur. Postupně se ale stále více prosazovala v distribuci a prodeji pohonných hmot. Klíčovou
firmou skupiny je společnost ARMEX Oil, s.r.o., která 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 součástí skupiny ARMEX také společnost TRANSCARGO, která je tradičním distributorem
pohonných hmot především na Moravě.
Do skupiny ARMEX pak patří také společnost ARMEX ENERGY, která se již 10 let zabývá dodávkami
elektřiny a zemního plynu. V současné době buduje vlastní síť poboček, kterých je již více než 20. Elektřinu a
zemní plyn firma dodává více než 33.000 zákazníků, které vedle domácností tvoří i firmy, obce a další
instituce. Tržby společnosti přesahují 1,2 miliardy korun ročně.
Developerské projekty a inženýring má ve skupině ARMEX na starosti společnost ARMEX Invest, která je
zatím nejmenší firmou skupiny ARMEX.

