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16.2.2017    Litoměřický deník  str. 1  Titulní strana 

(ela) 

Podnikatel roku   

zpět 

LITOMĚŘICKO VČERA 
 
Ústecký kraj – Podnikatelem roku v Ústeckém kraji se včera stal majitel společnosti Armex Oil 
Hynek Sagan. Společnost je třetím největším distributorem pohonných hmot v Česku. Mimo jiné 
plánuje také postavit novou průmyslovou zónu v Lovosicích. 
 
Region| Severní Čechy 

 

  

    

Mladá fronta DNES    

 
Podnikatelem roku se stal majitel Armex Oil 
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(šm)   

Podnikatel roku     

zpět   

ÚSTÍ NAD LABEM Podnikatelem roku 2016 se v Ústeckém kraji stal Hynek Sagan, majitel 
společnosti Armex Oil, která je třetím největším distributorem pohonných hmot v České republice. 
Sagan postupuje do celostátního finále, které proběhne 28. února v Praze. 
„Je pro mě velkou ctí, že jsem zvítězil v této soutěži, která je velmi prestižní. Ocenění patří 
samozřejmě nejen mně, ale všem zaměstnancům, kolegům a hlavně rodině, která mě podporuje,“ 
řekl krátce po převzetí ceny Sagan. 
„Letošní vítěz patří mezi podnikatele, kteří mají smělé plány a umějí je uvést do života. Jeho firma je 
předním zaměstnavatelem v regionu a významně se podílí na jeho rozvoji,“ řekla Magdalena 
Součková ze společnosti EY, která soutěž pořádá od roku 2000. 
Armex Oil je součástí skupiny Armex, která se zabývá nejen dovozem paliv, ale i distribucí elektrické 
energie nebo investicemi a výstavbou. Podle tržeb patří tato děčínská firma k 25 největším českým 
firmám. 
„Do budoucna plánujeme dál expandovat a nepřijít o žádnou příležitost k rozvoji, který je nedílnou 
součástí podnikání. V poslední době jsme založili například startupovou společnost Armex 
Technologies,“ řekl k budoucnosti společnosti Sagan. 
Titul Podnikatel roku Ústeckého kraje byl udělen teprve podruhé v historii soutěže. Před Saganem 
ho za rok 2011 získal Martin Hausenblas ze společnosti Adler Czech. 
 
Foto popis| Hynek Sagan 
 
Regionální mutace| Mladá fronta DNES - severní Čechy 

 

  

    

Zpravodajství ČTK    

 
Podnikatelem roku v Ústeckém kraji je majitel Armex Oil Sagan 
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Podnikatel roku     

zpět   

Ústí nad Labem 15. února (ČTK) - Podnikatelem roku 2016 v Ústeckém kaji je Hynek Sagan, majitel 
společnosti Armex Oil, která je třetím největším distributorem pohonných hmot v Česku. Společnost 
vlastní patnáct čerpacích stanic a investuje do skladovacích prostor. 
"Je to pro mne velkou ctí zvítězit v soutěži, která je velmi prestižní. Ocenění patří samozřejmě všem 
zaměstnancům a rodině," řekl po získání trofeje Sagan, který stál u zrodu celé skupiny Armex. 
Majitel děčínského podniku se stal teprve druhým vítězem v Ústeckém kraji v soutěži, kterou pořádá 
poradenská firma EY (dříve Ernst & Young) v České republice od roku 2000. První krajský titul získal 
za rok 2011 Martin Hausenblas ze společnosti Adler Czech. 
Společnost Armex Oil působí na trhu s pohonnými hmotami od roku 1999. Patří do skupiny Armex, 
jejíž tržby v roce 2015 činily 21 miliard korun. Rozsah podnikání je od ropných produktů přes 
distribuci elektrické energie po developerskou činnost až po investice a výstavbu. V Ústeckém kraji je 
Armex Group největší firmou, v celostátním žebříčku jí patří 22. místo. 
Jednou z velkou bolestí, která trápí všechny firmy je nyní podle Sagana nedostatek pracovníků. "Ve 
střednědobém horizontu se s tím něco musí udělat na legislativní úrovni tak, aby ti, kteří nepracují, 
měli motivaci pracovat," uvedl Sagan. "Nevím, jestli je úplně řešením dovoz pracovníků z východu a 
posun těch našich směrem na západ," dodal Sagan. 
Skupina Armex chce podle Sagana dále vyhledávat aktivity k růstu. Armex Oil třeba loni koupil od 
Děčína rekreační areál Maxičky, který chce přeměnit v moderní hotel, jehož součástí budou dvě 
restaurace, wellness a fitness. 
Krajský vítěz postupuje do celostátního finále podnikatelské soutěže, které se uskuteční 28. února. 
Vítěz se zúčastní červnového světového finále v Monte Carlu. Soutěž se koná v 60 zemích světa, 
firma EY ji pořádá od roku 1986. Rozhodování vychází ze šesti kritérií, jimiž jsou podnikatelský duch, 
finanční výsledky, strategická orientace, globální dopad, inovace a osobní integrita. 
Radka Fialová dr 
Cas| 11:33 

 

Děčínský deník  

 
Podnikatelem roku je distributor pohonných hmot 
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ALEXANDR VANŽURA, ČTK 

Podnikatel roku   

zpět 

Děčín – Podnikatelem roku 2016 v Ústeckém kraji je Hynek Sagan, majitel děčínské společnosti 
Armex Oil. Ta je třetím největším distributorem pohonných hmot v Česku. 
„Je to pro mne velkou ctí zvítězit v soutěži, která je velmi prestižní. Ocenění patří samozřejmě všem 
zaměstnancům a rodině,“ řekl po získání trofeje Sagan, který stál u zrodu celé skupiny Armex. 
Poslední únorový den bude bojovat v celostátním kole. 
Před pěti lety ve stejné soutěži uspěl ústecký podnikatel Martin Hausenblas, který pochází také z 
Děčína. 
Armex Oil, který se zabývá prodejem pohonných hmot již od roku 1999, je součástí skupiny, která 
měla v roce 2015 tržby 21 miliardu. To z ní dělá největší firmu v Ústeckém kraji, v celostátním 
žebříčku jí patří 22. místo. 
Jednou z velkých bolestí, která trápí všechny firmy, je nyní podle Sagana nedostatek pracovníků. „Ve 
střednědobém horizontu se s tím něco musí udělat na legislativní úrovni tak, aby ti, kteří nepracují, 
měli motivaci pracovat,“ uvedl Sagan. „Nevím, jestli je úplně řešením dovoz pracovníků z východu a 
posun těch našich směrem na západ,“ dodal Sagan. 
Kromě paliv se Armex Oil zabývá i nemovitostmi. Loni od Děčína koupila za patnáct milionů korun 
bývalý hotel na Maxičkách, kupní smlouvu ale doposud nepodepsala. V hotelu plánuje firma 
vybudovat restaurace, moderní wellness a fitness. 
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Právo    

 
Hynek Sagan podnikatelem roku 
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(ape)   

Podnikatel roku     

zpět   

Vítězem soutěže EY Podnikatel roku 2016 Ústeckého kraje se stal majitel a jednatel společnosti Armex 
Oil Hynek Sagan. V Ústeckém kraji byl regionální vítěz vyhlášen podruhé. 
Firma Armex Oil neustále roste, je už třetím největším distributorem pohonných hmot v Česku. „Ocenění 
si z mého pohledu zaslouží každý podnikatel, který se každodenně a dlouhodobě věnuje podnikání,“ 
uvedl vítěz Hynek Sagan. 
„Letošní vítěz patří mezi podnikatele, kteří mají smělé plány, umí je uvést do života, prosadit se v silné 
konkurenci a motivovat lidi kolem sebe. Jeho firma je předním zaměstnavatelem v regionu,“ řekla 
Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v ČR a v části regionu střední a jihovýchodní Evropy. 
 
Regionální mutace| Právo - severozápadní Čechy 

 

  

    

Rádio Blaník - sever    

 
Zaměstnanci chybí v Ústeckém kraji 
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Podnikatel roku     

zpět   

moderátorka 
-------------------- 
Krásné ráno. Zaměstnanci chybí v Ústeckém kraji. To je názor Podnikatele roku 2016 Hynka Sagana. 
Vidí tady i další problémy. 
 
Hynek SAGAN, Podnikatel roku 2106 
-------------------- 
Já nevím, jestli je úplně řešením dovoz pracovníků z východní Evropy směrem k nám a posun těch 
našich pracovníků směrem na západ. 
 
moderátorka 
-------------------- 
Jako další je podle Sagana potřeba motivovat lidi k práci, aby se jim nevyplatilo zůstávat doma na 
sociálních dávkách. 
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