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* - nejv ětší privátní (soukromý) dodavatel ropných produkt ů co do objemu mezi 
spole čnostmi, které nevlastní podíl v  rafinériích na území České republiky  či v  zahrani čí. 

 
ARMEX Oil zvýšil tržby o více než čtvrtinu na 6 mld. K č  
 
Děčín/Praha, 22. zá ří 2015 – Společnost ARMEX Oil, nejv ětší soukromý dodavatel 
ropných produkt ů v Česku*, do poloviny letošního roku meziro čně zvýšila tržby o 28 
procent na 6 miliard korun. Spole čnost ve stejném období prodala 331 milion ů litr ů 
pohonných hmot. To je o 50 procent více než do června lo ňského roku. Firma je 
součástí skupiny ARMEX s ro čním obratem 18 miliard korun, do které pat ří také firmy 
TRANSCARGO, ARMEX ENERGY a ARMEX INVEST.    
 
„Za růstem tržeb společnosti v první polovině roku stojí především výrazný nárůst prodeje 
pohonných hmot, o polovinu oproti stejnému období loni. To přičítáme především 
postupnému oživování české ekonomiky a s tím související růst silniční dopravy. Proti ještě 
lepšímu výsledku šla cena pohonných hmot, která byla naopak v první polovině letošního 
roku výrazně nižší než loni. Například u nafty dosahoval meziroční pokles až pět korun na 
litr,“ komentoval pololetní výsledky Hynek Sagan, generální ředitel společnosti ARMEX Oil. 
 
Důležitou událostí první poloviny roku byla ohlášená akvizice společnosti DRACAR CZ, 
významného distributora pohonných hmot působícího na severní Moravě. Transakci již 
povolil antimonopolní úřad. „Po akvizici společnosti TRANSCARGO v roce 2013 jde o další 
krok k posílení naší pozice jednoho z nejvýznamnějších domácích distributorů pohonných 
hmot. Akvizice společnosti DRACAR CZ nám umožní zkvalitnit služby především pro 
zákazníky na severní Moravě,“ uvedl Hynek Sagan.  
 
Společnost ARMEX Oil se zaměřuje především na velkoobchodní prodej pohonných hmot. 
Vlastní také síť 13 čerpacích stanic. Obrat firmy, která se na žebříčku největších českých 
firem CZECH TOP 100 umístila na 43. místě, loni dosáhl 14 miliard korun. ARMEX Oil  je 
součástí skupiny ARMEX, do které patří také další distributor pohonných hmot 
TRANSCARGO, dodavatel energií ARMEX ENERGY a inženýrská společnost ARMEX 
Invest. Skupina ARMEX patří podle žebříčku Czech Top 100 mezi 40 největších firem 
v zemi. 
 

 
 
  
 
 
 
 

 

KONTAKT pro média:  
Ing. Martin Jonáš, Ad-vise s.r.o. 
Mediální zastoupení ARMEX Oil s.r.o. 
Tel. 774 269 811 
e-mail: martin.jonas@ad-vise.cz 
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O firm ě 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 
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 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 s celkovým obratem přes 15 miliard korun, do které, mimo jiné, patří 
také přední alternativní dodavatel energií, společnost ARMEX ENERGY a inženýrská společnost ARMEX 
Invest. 
 
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. 
 

 


