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Stavíme halu 
pro investora 
z rodiny 
Toyota Motor

Zahájili jsme stavbu na míru

pro japonského výrobce

katalyzátorů Cataler, který 

ji bude mít v dlouhodobém

pronájmu.

Chytrý Honza kompletně v novém
Redesign webu online srovnávače fi nančních produktů. 

Další plány představuje nový ředitel David Kantor.

V budování telekomunikačních sítí
jsme špičkou ve střední Evropě
Suntel Group působí v České republice, Slovensku, Německu 
a Švýcarsku, zaměstnává přes 450 lidí a mezi zákazníky 
společnosti patří i velká trojka Vodafone, O2 a T-Mobile.

Lukáš Kovanda
v Šanghaji

Global Money 
Week 2019

Úspěsný exit 
Libli



Když přichází jaro, každý si spojuje tuto část roku 
s jinou výzvou či emocí. Pro mě je jaro časem 
a obdobím účetních závěrek společností vlastněných 
investiční skupinou DRFG a také obdobím, kdy vrcholí 
play off české extraligy. Stejně jako HC Kometa Brno, 
klub, jehož jsme hlavním partnerem, zařazujeme tedy 
v jarním období nejvyšší rychlostní stupeň výkonu.

To samozřejmě platí také o ostatních oborech 
našeho byznysu. Kolegové v divizi nemovi-
tostí čelí výzvám v oblasti developmentu 
a začínají s výstavbou průmyslové haly 
v Týništi nad Orlicí pro významného doda-
vatele v oblasti automobilového průmyslu. 
Doufali jsme, že tak, jak poroste výstavba 
haly, bude i naše srdcovka Kometa postup-
ně naplňovat jednotlivé kroky k získání dalšího 
úspěchu. Bohužel letos naše zářivá hvězda zhasla 
v semifi nále. Se vším respektem víme, že ne vždy 
se vše podaří tak, jak má člověk naplánováno, ale 
je důležité věcem, které děláte věřit i do budoucna. 

Krásné a úspěšné jaro všem!

Na jaře zařazujeme
ještě vyšší výkon

– Vendula Macková
fi nanční ředitelka DRFG

Editorial



DRFG má dobře našlápnuto
Sílu každé investiční skupiny určuje především její důvěryhodnost. 

Kromě jasné investiční strategie je třeba také myslet na otázky 

zákonů a právních náležitostí i vzhledem 

k nově vznikajícím regulacím.

Pavel Fráňa 
člen představenstva

a akcionář

– David Rusňák
předseda představenstva a majoritní akcionář

„Pavel je pro nás obrovskou posilou, 
má dlouholeté zkušenosti v advokacii 

i jako manažer na vysokých pozicích.”

CITACE



Stavíme halu 
japonskému 
Cataleru

Přední světový dodavatel katalyzátorů 

si pro svůj první evropský výrobní 
závod vybral Česko - konkrétně 
městečko Týniště nad Orlicí.
Halu tzv. “built to suit” mu staví 

realitní divize DRFG Real Estate.

NEMOVITOSTI

NÁŠ PRVNÍ 
DEVELOPERSKÝ 
PROJEKT
DRFG Real Estate se specializuje především na inves-
tice do již existujících nemovitostí. Díky silnému tech-
nologickému a fi nančnímu zázemí teď proniká i na pole 
developerských aktivit.

CITACE

– Patrik Tuza, ředitel realitní divize DRFG 

„Máme radost, že část investičního kapitálu DRFG Real 
Estate jde i do těchto složitějších rozvojových projektů
s vyšší přidanou hodnotou. Nejde o změnu strategie
skupiny, spíše o její doplnění.”

ZA ROK BUDE HOTOVO
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Cataler 
Corporation
Cataler vyvíjí a vyrábí katalyzátory převážně 
pro automobilový průmysl (a to jak pro benzi-
nové, tak i dieselové motory).

Roční obrat společnosti globálně 

překračuje 36 miliard korun 

a zaměstnává více než 2 000 lidí.

Týniště nad Orlicí
SE MŮŽE TĚŠIT NA 

NOVÁ PRACOVNÍ MÍSTA

CITACE

– Libor Koldinský, starosta Týniště nad Orlicí

„Nového partnera vřele vítáme. Místním občanům nabídne nové 
pracovní pozice. Společnost navíc svými výrobky podporuje 
a pomáhá ekologii. Městu v lesích, jak se Týništi říká, tak velmi 
prospěje.”

70–100 lidí
najde novou práci

TRADIČNÍ CEREMONIÁL
22. března jsme společně poklepali základní kámen

Na tuto událost přijala pozvání dvacítka našich japonských partnerů 
v čele s prezidentem Cataler Corporation Hiroaki Sunakawou. 
Společně jsme se sešli přímo v Týništi nad Orlicí, kde se na speciál-
ně upravený kámen poklepalo kladívky a také se podle tradice polil 
japonským saké.

• Společnost s více než 
50letou historií

• 7 výrobních závodů

• Působí na 3 kontinentech
(Asie, Severní Amerika, Afrika)

20 km východně

od Hradce Králové
Cataler si pro svou zbrusu novou halu vybral 
městečko v Královéhradeckém kraji.
Důvodem je jeho silné logistické zázemí
a bohatá průmyslová tradice.



Chytrý Honza 
kompletně 
v novém

David Kantor přišel ze společnosti PROFORZA, kde 
se podílel na nastavení interních předpisů, technologií 
i obchodní strategie. Během své profesní kariéry 
získal zkušenosti nejen jako manažer, ale i jako fi -
nanční poradce. Zná tedy svůj obor z různých úhlů 
pohledu a jeho komplexní znalosti jsou pro skupinu 
DRFG velmi cenné.

www.chytryhonza.cz

FINANCE

Nový web rozzářily živé barvy

„Kdo v on-line byznysu jen chvíli 
zaspí, ten je odsouzen k zániku. 
Máme v zásobě spoustu nápadů, 
které nás budou neustále posou-
vat kupředu. Chytrý Honza tak 
bude dále posilovat svoji pozici 
na fi nančně poradenském trhu.”

– David Kantor
předseda představenstva

Online srovnávač fi nančních produktů 

ChytrýHonza.cz má nejen nový web, 

ale i nového ředitele.



Již 6. investiční
akademie

V rámci vzdělávacího programu se věnovali podílovým 
fondům, zaměřili se také na prezentaci investičních 
nástrojů klientům a na závěr je čekala tematická soutěž.

Soutěž: 

Akcie, kterou bych doporučil ke koupi

Nejlepší prezentaci představila 
Petra Coufalová 
ze společnosti EFEKTA IZ

40 investičních konzultantů se 

v polovině března sešlo v pražském 

hotelu Jalta. 

Lukáš Kovanda
v Šanghaji

Hlavní ekonom CZECH FUND přijal pozvání 

generálního konzulátu ČR v Číně, aby se 

účastnil česko-čínského ekonomického fóra. 

Ve svém projevu promluvil o hospodářských 

vztazích mezi oběma státy. 

„Aktuálně pracuje kolem jedné miliardy Číňanů,
za třicet let to bude už jen 700 milionů.” 

– Lukáš Kovanda, hlavní ekonom CZECH FUND

CZECH FUND

300 MILIONŮ 

práceschopných lidí bude

v roce 2050 Číně chybět



Nadále se budeme soustředit na investice 

do výstavby telekomunikačních sítí 

prostřednictvím Suntel Group.

Na základě dohody akcionářů získává 

Nordic Telecom v Libli 100% podíl.

Tento projekt byl od začátku modelován pro exitovou strategii. 
K urychlení postupu došlo díky oboustranně výhodné dohodě 
s naším obchodním partnerem Nordic Telecom.

V blízké době se chystáme zařadit do našeho portfolia několik 
telekomunikačních společností, se kterými probíhají jednání 
již delší měsíce. Čeká nás i významná investice do infrastruk-
turálního (optického) projektu na Slovensku.

Jen v loňském roce jsme v Suntel Group dosáhli tržeb téměř 
1 miliardy korun a pro rok 2019 cílíme na minimálně 50% 
nárůst, tedy na 1,5 miliardy korun.

Úspěšný exit 
operátora 
Libli

Další směřování divize TELCO

TELCO

Exit Libli nám umožní realizovat více 
investic do skupiny Suntel Group 
a posílit v evropském formátu. 
– Jan Žďárský
CEO Suntel Group

– David Rusňák
předseda představenstva a majoritní akcionář

Libli hodnotím jako mimořádně úspěšný projekt. Za 3 roky 
usilovné práce se nám podařilo vytvořit druhého největšího 
lokálního poskytovatele internetu na Moravě a následně jej 
exitovat se zhodnocením řádově 30 %.

CITACE



Suntel Group
- zlaté české 
ručičky Česká republika

Slovensko

Rakousko

Švýcarsko

Německo

TELCO

– Roman Řezníček
ředitel telekomunikační divize

„Vidím jako obrovskou 
byznysovou příležitost sítě 

nejen budovat, ale i vlastnit”

CITACE

V budování telekomunikačních sítí 

patří Suntel Group ke špičce 
ve střední Evropě.

Cílem skupiny Suntel Group je do tří let akvizičně 

i organicky vyrůst do velikosti tržeb 4 miliardy 

korun a počtu 2 000 zaměstnanců.

Referenční zákazníci

Společnost je na trhu 20 let a představuje ukázkový příklad 
růstu společnosti budované ”z garáže” až na přední pozice 
ve svém oboru.

Pomocí akvizic spolupracujících společností vytváříme nej-
silnější  středoevropskou telekomunikační skupinu v oblasti 
výstavby a servisu sítí. 

zaměstnanců staví

a servisuje sítě

v pohotovosti

napříč Evropou

modernizovaných 

základnových stanic

450 24/750 000+



– Břetislav Hrabě, ředitel fi nanční distribuce

„Nový koncept se osvědčil. 
Panelová diskuse s představen-
stvem tak bude i v budoucnu 
jedním z hlavních bodů 
programu.”

CITACE

Ze života skupiny

Tři měsíce utekly jako voda, a tak se uskutečnil další 
fi remní den fi nanční distribuce DRFG. Od těch před-
chozích se ale trochu lišil. 

První kvartál 
za námi

Nově jsme uplynulé období zhodnotili 

v panelových diskuzích.

200 klientů a obchodních partnerů strávilo dva 
společné večery s vedením DRFG. 

První akce proběhla začátkem března v Hotelu 
Courtyard v Brně a o dva týdny později následovalo 
druhé setkání v hotelu Jalta v Praze. 

David Rusňák zde promluvil o změně akcionářské 
struktury skupiny a představil nové členy předsta-
venstva – Pavla Vyhnálka a Pavla Fráňu. 

Současně se s hosty podělil o novinky a úspěchy 
uplynulého roku.

Pravidelná setkání s klienty

Otevřenost
a komunikace



Světový týden vzdělávání o penězích 

a fi nanční gramotnosti Global Money 
Week 2019 vyvrcholil odbornou konfe-

rencí v prostorách ČNB.

Uč se, šetři a vydělávej
Motto letošního ročníku toho projektu, který cílí
především na dospívající mládež.

Naši konzultanti
za katedrou

Podporujeme

Pánové, díky!

Skvělá práce a úžasná 

reprezentace skupiny DRFG

Do projektu fi nanční gramotnost do 
škol se sami aktivně zapojili také naši 

kolegové Jiří Šimorda, Pavel Pastorek, 

Martin Pochylý a Jakub Horák.

Pro studenty maturitních ročníků na ostravské AHOL 
Střední odborné škole uspořádali interaktivní
přednášku na téma:

• podílové fondy 

• dluhopisy 

• hypotéky

– Jiří Šimorda, investiční konzultant

„Mladým posluchačům jsme před-
stavili fi nanční instrumenty, které 
mohou na trhu potkat a zároveň jsme 
je upozornili, na co si při jejich výběru 
dávat pozor.”

CITACE



V období prosperity bychom neměli zapomínat na ty, kteří se ocitli v nouzi

a potřebují naši pomoc. Každý z vás může někomu zlepšit život.

Pomáháme všichni!

Číslo účtu: 115-2331520237 / 0100

– David Macek, ředitel Nadace DRFG

„Vůbec nejsilnějším poselstvím je, že desítky kolegů 
dobrovolně přispívají na projekty podporované naší 
nadací. To je v České republice naprosto unikátní.”

CITACE

Co na aktuální situaci říkají ekonomové 
LUKÁŠ KOVANDA a MARTIN SLANÝ?

Sledujte pravidelné komentáře 
našich ekonomů, kteří se vyjadřují 
k dění v České republice i ve světě.

www.drfg.cz/news/category/videokomentare


