
 

 

Tisková zpráva 
Praha, 22. ledna 2020 

Skupina DRFG skrze svou společnost Suntel Group dále 
posiluje na slovenském trhu. Do jejího portfolia přibyla 
společnost Lukromtel 
 
Investiční skupina DRFG pokračuje ve výrazném posilování své pozice na evropském 
telekomunikačním trhu. Její skupina Suntel Group, která patří mezi nejdynamičtěji 
rostoucí společnosti realizující výstavbu, údržbu a servis telekomunikačních sítí v Evropě, 
se dohodla na koupi společnosti Lukromtel. 
 
Lukromtel na Slovensku působí od roku 2002 a specializuje se na instalace 
telekomunikačních zařízení v oblasti mobilních sítí, datových zařízení a optické 
infrastruktury. “Akvizicí společnosti Lukromtel rozšiřujeme a posilujeme naše kapacity 
výstavby a provozu sítí na slovenském trhu. Věřím, že zkušenosti společnosti, která 
realizovala výstavbu sítí na Slovensku 17 let pro všechny mobilní operátory a desítky 
významných klientů jak z telekomunikační oblasti, tak i mimo ni, jsou dobrou zprávou pro 
naše stávající i potenciální klienty. Navíc společnost disponuje vlastní kovovýrobou, což 
umožní ještě efektivněji a flexibilněji reagovat na požadavky klientů," říká Jan Žďárský, 
generální ředitel společnosti Suntel Group, který zároveň dodává, že společnost bude 
nadále působit pod značkou Lukromtel jako člen skupiny Suntel Group. 
 
Skupina Suntel Group pronikla na Slovensko již v roce 2007 prostřednictvím své dceřiné 
společnosti Suntel Slovensko. Letos v červenci pak získala také společnost FibreNet, která 
vlastní vysokorychlostní optickou síť pro přenos dat přes a uvnitř území Slovenska 
napojenou na panevropskou trasu Západní Evropa - Ukrajina - Rusko - Čína.  
 
Suntel Group již více jak 20 let 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 státech, a sice ve Švýcarsku, 
Německu, Rakousku, Česku, Slovensku a Nizozemsku. Ve všech těchto zemích dlouhodobě 
spolupracuje s nejvýznamnějšími telekomunikačními operátory. Skupina Suntel Group v 
současné době zaměstnává víc jak 500 zaměstnanců. Tržby za rok 2019 dosáhnou více než 
1,3 miliardy korun. 
 
DRFG je investiční skupina založená v roce 2011. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří 
investice do nemovitostí, telekomunikací a finančních služeb. V roce 2018 překročila  



 

 

hodnota aktiv 7 miliard korun a konsolidované tržby činily bezmála 4 miliardy korun. DRFG 
působí v několika evropských zemích, mezi nimi například ve Švýcarsku, Německu nebo 
třeba Polsku. Více na www.drfg.cz.  
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