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Skupina DRFG skrze svou společnost Suntel Group významně proniká na 
švýcarský trh. Její portfolio se nově rozrostlo o společnost Enkom  
 

Telekomunikační divize DRFG výrazně posiluje své postavení na evropském trhu, 
rozšířením skupiny Suntel Group o společnost Enkom, která je jedním z významných 
hráčů ve Švýcarsku.  
 

Skupina Suntel Group získává akvizicí Enkomu především posílení kapacity pro výstavbu a 
implementaci nejmodernějších síťových technologií jako jsou 5G, nebo IoT. Know-how 
Enkomu v oblasti akvizic a engeneeringu bude přínosem nejen pro klienty Suntel Group ve 
Švýcarsku, ale i v ostatních evropských zemích - jako je například Německo, Rakousko nebo 
Slovensko, kde skupina aktuálně působí. Jako poradce pro tuto transakci si Suntel Group 
vybral Deloitte Switzerland. 
 

Postavení Suntel Group, jako progresivního hráče na evropském telekomunikačním trhu, 
nyní posilují zkušení projektanti a specialisté sofistikovaných síťových řešení ze společnosti 
Enkom. Na druhou stranu investiční možnosti skupiny Suntel Group posílí společnost 
Enkom, která tak dokáže projektovat, modernizovat a stavět sítě i pro nejnáročnější 
potřeby širokého portfolia klientů. 
 

„Našimi akvizičními aktivitami reagujeme na zvyšující se požadavky zákazníků na kapacitu 
a rozsah poskytovaných služeb. Enkom přináší do skupiny cenné know-how a rozšiřuje už 
tak bohaté portfolio našich služeb. Věřím, že synergický efekt, kterého dosáhneme, bude 
pro zákazníky obou společností jednoznačným přínosem. Stejně jako u jiných společností, 
plánujeme Enkom zachovat na trhu jako samostatnou obchodní značku a využít tak 
potenciálu společnosti naplno,“ říká Jan Žďárský, generální ředitel skupiny Suntel Group. 
 

Enkom působí na švýcarském trhu více než 30 let a do portfolia jeho klientů patří největší 
švýcarští telekomunikační operátoři a globální dodavatelé technologií jako jsou Swisscom, 
Sunrise, Huawei, Axians, Cablex a mnoho dalších společností z odvětví dopravy, energie, 
průmyslu a státní instituce. Společnost zaměstnává téměř stovku zaměstnanců a její letošní 
tržby dosáhnou 500 milionů korun. 
 

Suntel Group již více jak 20let poskytuje komplexní služby v oblasti mobilní a fixní 
telekomunikační infrastruktury včetně implementace sofistikovaných řešení, jako jsou 
cloudové technologie a IoT. Skupina aktuálně působí v šesti zemích, a sice ve Švýcarsku, 



 

 

Německu, Rakousku, Česku, Slovensku a Nizozemsku. Skupina Suntel Group v současné 
době zaměstnává víc jak 500 zaměstnanců. Tržby za letošní rok převýší 1,5 miliardy korun. 
 
DRFG je investiční skupina založená v roce 2011 Davidem Rusňákem. Mezi hlavní oblasti 
jejího zájmu patří investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V roce 2018 
DRFG překročila hodnotu 7 miliard korun aktiv a konsolidované tržby činily bezmála 4 
miliardy korun. Skupina se mimo jiné aktivně angažuje také v oblasti podpory kulturních a 
sportovních projektů, zároveň spravuje vlastní Nadaci DRFG. Více na www.drfg.cz.  
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