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Hynek Sagan se stal EY Podnikatelem roku Ústeckého kraje
Děčín/Ústí nad Labem 17.2.2017 – Titul EY Podnikatel roku 2016 Ústeckého kraje získal
spolumajitel a jednatel děčínské společnosti ARMEX Oil Hynek Sagan. V soutěži, kterou
poradenská firma EY pořádá v České republice od roku 2000, se Hynek Sagan stal v
Ústeckém kraji teprve druhým vítězem. První krajský titul obdržel Martin Hausenblas ze
společnosti Adler Czech za rok 2011.
„Získat titul EY Podnikatel roku Ústeckého kraje je pro mne velkou ctí i proto, že tato soutěž je
prestižní událostí nejen v České republice, ale i na celosvětové úrovni. Ocenění si ale z mého
pohledu zaslouží každý podnikatel, který se každodenně a dlouhodobě věnuje podnikání a
úspěšně buduje svoji společnost,“ řekl po obdržení ceny Hynek Sagan. Zdůraznil, že trofej
patří samozřejmě všem zaměstnancům i rodině.
Za jeden z největších přínosů osobního i profesního života Hynek Sagan považuje to, že si
musel vše odpracovat od píky. To, co se člověk sám naučí a čím si projde v praxi, je podle něj
to nejdůležitější. Důležité ale také je mít v rozhodující chvíli štěstí. „Klíčová je pracovitost,
sebeobětování a schopnost nepřipouštět si rizika,“ řekl.
EY Podnikatel roku je nejprestižnější světová soutěž podnikatelů, která vzdává hold
výjimečným osobnostem. Rozhodování EY vychází ze šesti kritérií, jimiž jsou podnikatelský
duch, finanční výsledky, strategická orientace, globální dopad, inovace a osobní integrita.
Jejím cílem je ukázat veřejnosti ty osobní příklady, které mohou být vzorem pro mladé,
začínající podnikatele. „Letošní vítěz Hynek Sagan patří mezi podnikatele, kteří mají smělé
plány, umí je uvést do života, prosadit se v silné konkurenci, motivovat lidi kolem sebe a dát
jim práci. Jeho firma je předním zaměstnavatelem v regionu a významně se podílí na jeho
rozvoji. Klíčové jsou pro něj odvaha, poctivost, čestnost. Klade důraz na rodinné hodnoty a do
budoucna by rád řízení firmy předal svým dětem. Těší nás, že i letos soutěž EY Podnikatel
roku pomáhá představit jedinečné podnikatelské příběhy, které mohou být příkladem a
motivací pro ostatní,“ uvedla vedoucí partnerka EY v České republice a v části regionu střední
a jihovýchodní Evropy Magdalena Souček.
Hynek Sagan je CEO a spoluvlastníkem ARMEX GROUP, která je v Ústeckém kraji největším
podnikatelským subjektem, v celostátním žebříčku CZECH TOP 100 jí patří 22. místo.
Společnost ARMEX Oil založil Hynek Sagan se společníkem Antonínem Hlavsou v roce 1999.
Od svého počátku se zabývá velkoobchodním prodejem pohonných hmot, od roku 2003
buduje i síť vlastních čerpacích stanic. Její vznik se stal zásadním impulsem pro akceleraci
růstu celé skupiny. Dnes je ARMEX Oil třetím největším distributorem pohonných hmot v ČR
a dle CZECH TOP 100 je 24. největší firmou.
ARMEX GROUP ročně věnuje cca 20 milionů na společenskou odpovědnost – podporuje
veřejně prospěšné, sportovní, sociální a kulturní projekty v regionu, např. P + P, o.s. Postižení
postiženým, boxerský klub BC ARMEX Děčín, závodní tým TATRA BUGGYRA RACING nebo
prvoligový děčínský basketbalový klub BK ARMEX Děčín.

