Tiskové prohlášení společnosti ARMEX Oil, s.r.o.

Praha/Děčín, 20. února 2015

Akvizice TRANSCARGA je klíčová pro rozvoj ARMEX Oil na Moravě
Akvizice společnosti TRANSCARGO, kterou schválil Úřad na ochranu hospodářské
soutěže (ÚOHS), je klíčovou pro rozvoj aktivit společnosti ARMEX OIL na Moravě.
V tiskovém prohlášení to uvedl generální ředitel ARMEX Oil Hynek Sagan. Rozhodnutí
ÚOHS je již pravomocné.
„Rozhodnutí antimonopolního úřadu kvitujeme. Akvizice společnosti TRANSCARGO je pro
nás klíčová z pohledu našeho růstu především na Moravě. Díky tomu jsme opět významně
posílili naši pozici největšího soukromého distributora pohonných hmot v Česku bez
vlastnictví rafinérií,“ řekl Hynek Sagan, generální ředitel společnosti ARMEX Oil.

O firmě 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 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.
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, do které, mimo jiné, patří také přední alternativní
dodavatel energií, společnost ARMEX ENERGY.
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.
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