TISKOVÁ ZPRÁVA
ZVVZ GROUP loni i přes krizi udržel tržby na 1,6 miliardách
MILEVSKO, duben 2011
Strojírenská společnost ZVVZ GROUP, zaměřená na výrobu, projektování a dodavky
ekologických zařízení a celků, utržila vloni 1,62 miliardy korun. Své tržby tak i přes krizi, která
postihla evropský průmysl, udržela na úrovni předchozího roku 2009. Ty tehdy dosáhly 1,66
miliard korun.
„Vzhledem k situaci, která na trhu byla, jde o dobrý výsledek. Vždyť jsme loni nemohli
počítat se zrušenou výrobou autopřepravníků sypkých hmot a tím přišli o 120 miliónů korun
tržeb. Dalších šedesát miliónů jsme ztratili v lehké klimatizaci, kde jsme tvrdě pocítili útlum
výstavby obchodních a byznys center. Přitom získat nové zakázky bylo mnohem složitější,
zvláště když totálně spadly ceny a tím se snížily i marže. Navíc se kvůli krizi zastavily i
zakázky v Rusku a na Ukrajině,“ vrací se k loňskému roku Miloslav Mácha, místopředseda
představenstva ZVVZ GROUP a.s.
Firmu tak především podržely dodávky pro modernizované hnědouhelné elektrárny skupiny
ČEZ a ArcellorMittal, investující do ochrany životního prostředí na Ostravsku.
Letošní podnikatelský plán předpokládal růst tržeb na dvě miliardy korun, ale oddálení už
nakontrahovaných dodávek na Elektrárnu Prunéřov nebo pražský silniční tunel Blanka, tyto
ambiciózní záměry ohrožuje.
Částečně„pozitivně pociťujeme oživení německé ekonomiky, kde roste poptávka po našich
zařízeních a výrobcích v oboru klimatizace.. Dobré signály o oživení přicházejí i z
postsovětských trhů, kde se opět začíná investovat do modernizace průmyslu,“
poznamenává k letošnímu roku Miloslav Mácha.
Akciová společnost ZVVZ GROUP, jejíž firmy dodávají zařízení na čištění vzduchu,
odprašování a filtraci pevných látek do elektráren, hutí, cementáren, dolů nebo silničních
tunelů, letos zaměstnává 980 lidí. Součástí holdingu je šest samostatných akciových
společností ZVVZ MACHINERY, ZVVZ-Enven Engineering, ZVVZ ENERGO, ZVVZ
NEMOVITOSTI,ZVVZ INVEST a ZVVZ a.s.
Holding nyní zpracovává firemní strategii do roku 2015. Dokončena by měla být do prvního
pololetí 2011. Podle ní se pak budou pořizovat investice do technologií, rozvíjet či utlumovat
některé obory či specializace.

