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ARMEX koupil DRACAR CZ a je t řetím nejv ětším distributorem PHM 
 
Děčín/Praha, 4. listopadu 2015 - Spole čnost ARMEX Oil i letos posiluje svoji pozici na 
trhu distribuce pohonných hmot. Firma za čala začleňovat do své struktury distributora 
DRACAR CZ, jehož akvizici již odsouhlasil antimonop olní ú řad. Díky tomu se ARMEX 
Oil posunul na pozici t řetího nejv ětšího distributora pohonných hmot v Česku. 
DRACAR CZ působí p ředevším na severní Morav ě. ARMEX Oil je sou částí skupiny 
ARMEX, do které pat ří také firmy TRANSCARGO, ARMEX ENERGY a ARMEX INVES T.    
 
„Nákup DRACAR CZ je další významnou akvizicí po nákupu společnosti TRANSCARGO 
v roce 2013. Převzetím DRACAR CZ jsme posílili naši pozici na severní Moravě a zároveň 
se díky tomu stali třetím největším distributorem pohonných hmot v zemi co do objemu 
prodeje pohonných hmot,“ uvedl Hynek Sagan, generální ředitel a spolumajitel ARMEX Oil, 
která podle žebříčku CZECH TOP 100 patří s obratem za rok 2014 zhruba 14 miliard korun 
mezi 43 největších firem v zemi.  
 
Firma DRACAR CZ, která v prvním pololetí dosáhla obrat 1,7 miliardy korun, je významným 
distributorem pohonných hmot na severní Moravě, kde má také sklad. ARMEX Oil tak po 
jeho nákupu může klientům na severu Moravy poskytovat kvalitnější servis. Akvizici již 
schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. ARMEX Oil tak již začal s přebíráním 
moravského distributora.  
 
„Touto akvizicí pokračuje posilování naší společnosti na trhu s pohonnými hmotami. Vloni 
jsme se dostali do první poloviny prestižního žebříčku Czech TOP 100. Podařilo se nám co 
do velikosti tržeb dostat mezi největší společnosti v zemi,“ dodal Hynek Sagan. V prvním 
pololetí letošního roku ARMEX Oil vykázal tržby téměř osm miliard korun. To je zhruba o 
čtvrtinu více ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. 
 
Společnost ARMEX Oil se zaměřuje především na velkoobchodní prodej pohonných hmot. 
Vlastní také síť 14 čerpacích stanic. Obrat firmy, která se na žebříčku největších českých 
firem CZECH TOP 100 umístila na 43. místě, loni dosáhl zhruba 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 



 
 

Tisková zpráva společnosti ARMEX Oil, s.r.o.  

 
O firm ě ARMEX Oil:  
Společnost ARMEX Oil, s.r.o. působí na trhu s pohonnými hmotami od roku 1999. Je 3. největším 
distributorem pohonných hmot v Česku. Obrat firmy se v roce 2014 pohyboval na úrovni 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 14, 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 15,5 miliardy 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. Skupina ARMEX se také 
stala pro nadcházejících pět sezón generálním partnerem prvoligového basketbalového klubu BK ARMEX 
Děčín. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


