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Telekomunikační divize DRFG již podruhé během léta 
posílila. Součástí skupiny Suntel Group se stala 
společnost Arbor 

  
Skupina Suntel Group, spadající pod investiční skupinu DRFG, se dohodla na 
vstupu do společnosti Arbor. Ta, podobně jako Suntel Group, poskytuje služby 
na klíč v oblasti výstavby a servisu mobilních a optických sítí. 
  
Společnost Suntel Group tímto spojením navyšuje kapacitu pro své zákazníky, 
především pak pro výstavbu 5G sítí - kterou buď již realizuje například v Německu či 
Švýcarsku, a nebo ji její zákazníci plánují. Současně také opět posiluje svou pozici a 
vytváříme v Evropě skupinu, která disponuje obchodně i organizačně silným 
managementem a významným počtem instalačních techniků. Díky této velikosti a 
zázemí může bez problémů zastřešit velké modernizační projekty, které odpovídají 
požadavkům jejích zákazníků. 
  
Arbor je vyspělá telekomunikační společnost s více než 25letou historií, která má na 
českém trhu výbornou reputaci a disponuje zkušeným a kvalitním týmem. V České 
republice je dlouhodobým dodavatelem například pro společnosti Vodafone, Cetin 
nebo Huawei. 
  
„Arbor plánujeme na trhu zachovat jako samostatnou obchodní značku, neboť má 
vlastní portfolio zákazníků, vlastní kulturu a know-how. Integrace této společnosti, 
stejně jako již dříve u jiných společností ve skupině Suntel, spočívá především ve 
sdílení a efektivním využití personálních kapacit, společného nákupu, provozu a 
finančního řízení,“ říká Jan Žďárský, generální ředitel skupiny Suntel Group. 
  
„Telekomunikační trh se v posledních letech významně změnil, prostředí je mnohem 
více turbulentní a očekávání našich zákazníků se neustále zvyšuje. Být součástí silné 
telekomunikační skupiny, možnost čerpat ze zkušeností mezinárodních projektů, mít 
silné finanční zázemím nám v Arboru dává jednoznačně smysl,“ dodává za 
společnost Arbor její jednatel Jan Štěpnička. 
  
Suntel Group poskytuje služby na míru v oblasti výstavby a servisu mobilních a FTTx 
sítí. Skupina aktivně působí v šesti zemích, a sice v Česku, Švýcarsku, Německu, 
Rakousku, Holandsku, a na Slovensku. Letos v červenci do její holdingové struktury 
přibyl provozovatel vysokorychlostních optických sítí FibreNet, již dříve Suntel Group 
vstoupil také do společnosti Backbone. Ve svém oboru tak platí za jednu z 
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středoevropských společností. Skupina Suntel Group v současné době zaměstnává 
bezmála 600 lidí. Očekávané tržby mají za letošní rok převýšit jednu miliardu korun. 
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DRFG je investiční skupina založená v Brně v roce 2011 Davidem Rusňákem. Řídí se investiční 
filozofií založenou na upřednostňování investic v oborech, kterým dobře rozumí, v lokalitách, které 
jsou jí kulturně i geograficky blízké, a v projektech, kde může získat významný rozhodovací podíl. 
DRFG se zaměřuje především na investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. 
Skupina DRFG se aktivně angažuje také v oblasti podpory kulturních, sociálních a sportovních 
projektů. Je například hlavním partnerem Komety Brno a spravuje Nadaci DRFG. Více na 
www.drfg.cz. 
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