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Distributor ARMEX Oil zvýšil tržby o čtvrtinu na 17,1 miliardy Kč
Děčín/Praha, 25. února 2016 - Společnost ARMEX Oil, třetí největší dodavatel ropných
produktů v Česku, v loňském roce meziročně zvýšila tržby o 24 procent na více než
17,1 miliardy korun*. Společnost zároveň v loňském roce zvýšila objem prodaných
pohonných hmot o polovinu na 717 milionů litrů ze 475 milionů litrů v roce 2014.
„Za růstem tržeb i objemu prodaných pohonných hmot stojí především dokončená akvizice
společnosti Dracar CZ, významného distributora pohonných hmot na severu Moravy.
Podařilo se nám ale také v loňském roce získat nové zákazníky a zvýšit objem prodaných
paliv našim stávajícím zákazníkům. Příznivý vliv na to měl výrazný a dlouhodobý pokles cen
pohonných hmot. Ten měl pozitivní dopad nejen pro naše zákazníky, pro které je cena
pohonných hmot nákladovou položkou, ale i pro ARMEX Oil, protože nižší cena vedla k vyšší
spotřebě pohonných hmot a menšímu tlaku na naše cash flow,“ uvedl Hynek Sagan,
generální ředitel a spolumajitel společnosti ARMEX Oil.
ARMEX Oil v roce 2015 také zvýšil hrubý zisk na 190 milionů korun ze 113 milionů korun
v roce 2014. Nejvýznamnější událostí roku 2015 bylo dokončení akvizice společnosti Dracar
CZ. „Díky této akvizici jsme se stali třetím největším distributorem pohonných hmot u nás a
největším distributorem bez podílu v některé z rafinérií,“ doplnil Hynek Sagan. ARMEX Oil
také v roce 2015 koupil sklad v Čelechovicích, který v současné době prochází rekonstrukcí
a obnovou.
Zásadní změnou prošla v roce 2015 také struktura dodavatelů společnosti, způsob distribuce
a měna, ve které firma obchoduje. „V předchozích letech jsme většinu zboží kupovali od
vlastníků rafinerií v České republice nebo od společnosti Čepro, a to buď přímo v samotných
rafineriích, nebo na skladech Čepro, kam bylo vesměs distribuováno produktovody. V roce
2015 jsme již většinu dodávek realizovali od zahraničních subjektů, které pohonné hmoty
distribuují po železnici do našich vlastních daňových skladů a skladů Čepro. Většina
obchodů byla také, na rozdíl od předchozího roku, realizována v eurech nebo amerických
dolarech,“ doplnil Hynek Sagan.
Společnost ARMEX Oil se zaměřuje především na velkoobchodní prodej pohonných hmot.
Vlastní také síť 14 čerpacích stanic. Firma se na žebříčku největších českých firem CZECH
TOP 100 umístila v roce 2015 na 43. místě. ARMEX Oil je součástí skupiny ARMEX, do
které patří také další distributoři pohonných hmot TRANSCARGO a Dracar CZ, dodavatel
energií ARMEX ENERGY a inženýrská společnost ARMEX Invest. Skupina ARMEX patří
podle žebříčku Czech Top 100 mezi 40 největších firem v zemi.
-------------*tržby včetně spotřební daně
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O firmě 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. Firma se v roce 2015 zařadila 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. Do uskupení patří od loňského roku také společnost
Dracar CZ.
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 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.

