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CZECH TOP 100: Děčínská ARMEX GROUP patří mezi 40 největších firem
Děčín/Praha, 30. června 2015 – Děčínská skupina ARMEX (ARMEX GROUP) patří mezi
40 největších firem v Česku. Vyplývá to z nejnovějšího žebříčku sdružení CZECH TOP
100, který každoročně zveřejňuje 100 největších firem v zemi. ARMEX GROUP, která
se v žebříčku objevila poprvé, v něm obsadila 39. místo. Celkové tržby skupiny
dosáhly v roce 2014 15,5 miliardy korun. Do skupiny patří například distributoři
pohonných hmot ARMEX Oil (43. v CZECH TOP 100) a TRANSCARGO (70.) nebo
dodavatel energií ARMEX ENERGY.
„Loňský rok byl pro společnosti skupiny ARMEX růstový a velmi úspěšný, což se odrazilo i
v prestižním žebříčku Czech TOP 100. Díky nárůstu tržeb skupiny o téměř pět miliard korun
jsme se zařadili mezi největší společnosti v zemi. Také my jsme v loňském roce pocítili obrat
ve vývoji české ekonomiky. Neméně důležitý byl také vývoj na trhu s pohonnými hmotami,
který je pro nás klíčový. Zde se pozitivně promítlo zavedení kaucí, které významně pročistilo
trh a nám pomohlo k růstu,“ uvedl Hynek Sagan, generální ředitel ARMEX GROUP a
spolumajitel nejvýznamnějších společností skupiny.
Do první stovky největších českých firem se ze skupiny ARMEX zařadili také distributoři
pohonných hmot ARMEX Oil a TRANSCARGO. ARMEX Oil se tržbami 14,2 miliardy korun
umístil na 43. místě, což je posun o 19 míst výše oproti roku 2013. TRANSCARGO, které
loni zvýšilo tržby na 7,7 miliardy korun se v žebříčku umístilo vůbec poprvé, a to na 70.
místě.
Skupinu ARMEX tvoří společnosti ARMEX Oil, největší soukromý distributor pohonných
hmot* v Česku. Dále jsou součástí skupiny firmy TRANSCARGO, významný distributor
pohonných hmot na Moravě, ARMEX ENERGY, významný dodavatel elektřiny a zemního
plynu a také firma ARMEX Invest, která se zaměřuje na developerské projekty a inženýring
Děčínská ARMEX GROUP se tak i podle žebříčku CZECH TOP 100 řadí k největším
majetkovým uskupením v Česku.

* - největší privátní (soukromý) dodavatel ropných produktů co do objemu mezi
společnostmi, které nevlastní podíl v rafinériích na území České republiky či v zahraničí.

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 14 mld. Kč ročně, což firmu řadí v žebříčku CZECH TOP 100 největších domácích firem na 43.
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
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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.
Skupina ARMEX 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.
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