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Oznámení ad hoc podle čl. 53 LR 
 
Skupina Swiss Steel prodává několik vedlejších distribučních společností 

 
Lucern 16. února 2023 

 
Skupina Swiss Steel, přední světový výrobce dlouhých výrobků ze speciálních ocelí, dnes podepsala 

konečnou dohodu o prodeji několika distribučních společností s firmou JACQUET METALS, lídrem v oblasti 

distribuce speciálních kovů. 

 
Tato transakce zahrnuje podniky v České republice, Polsku, na Slovensku, v Maďarsku, Litvě, Estonsku a 

Lotyšsku, které prodejem převážně jiných produktů než výrobků skupiny Swiss Steel dosáhly s 267 

zaměstnanci v roce 2022 celkových čistých tržeb ve výši 158 milionů EUR a EBITDA ve výši 12 milionů EUR. 

Tento prodej představuje pro skupinu Swiss Steel důležitý krok na její strategické cestě k vybudování globální 

distribuční sítě, která bude propagovat a prodávat vlastní hutní výrobky. 

 
Je to druhá významná dohoda mezi dlouholetými obchodními partnery, skupinou Swiss Steel a JACQUET 

METALS, která navazuje na prodej distribučních firem v Německu, Rakousku, Belgii a Nizozemsku v roce 

2015. Touto transakcí skupina Swiss Steel a společnost JACQUET METALS rozšiřují svoje stávající obchodní 

vztahy a budou nadále spolupracovat jako spolehliví partneři. 

 
Dokončení transakce podléhá obvyklým podmínkám včetně schválení příslušnými antimonopolními úřady. 

Strany se dohodly, že kupní cena nebude zveřejněna. 

 
V souladu s IFRS 5 (Mezinárodní standard účetního výkaznictví 5) bude Swiss Steel ve své výroční zprávě 

za rok 2022, která má být zveřejněna 8. března 2023, vykazovat prodanou skupinu jako „drženou k prodeji“. 

 
– KONEC – 

 
Další informace poskytne: 

 
Dotazy médií: 

Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4121 
 

Dotazy analytiků/investorů: 

Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4180 
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O skupině Swiss Steel 
Skupina Swiss Steel je v současné době jedním z předních světových poskytovatelů individuálních řešení v oblasti dlouhých výrobků ze 
speciálních ocelí. Patří rovněž k významným světovým výrobcům nástrojové oceli a dlouhých výrobků z nerezové oceli  a je jednou z největších 
společností v Evropě v oblasti legovaných a vysoce legovaných jakostních a technických ocelí. Skupina s téměř 10 000 zaměstnanci a vlastními 
výrobními a distribučními společnostmi ve 30 zemích na 5 kontinentech zaručuje svým zákazníkům globální podporu a dodávky. Dále jim nabízí 
úplné výrobní portfolio, jakož i prodej a služby po celém světě. Zákazníci mohou využívat technické znalosti společnosti, trvale vysokou kvalitu 
výrobků na celém světě a také detailní znalost místních trhů. 

 
Výhledová prohlášení 
Tato mediální zpráva obsahuje výhledová prohlášení, včetně prezentace vývoje, plánů, záměrů, předpokladů, očekávání, přesvědčení a 
možných dopadů, jakož i popisů budoucích událostí, příjmů, výsledků, situací nebo výhledů. Prohlášení vycházejí ze současných očekávání, 
přesvědčení a předpokladů společnosti, které se mohou podstatně lišit od budoucích výsledků, výkonnosti nebo úspěchů. Informace obsažené 
v tomto dokumentu jsou platné v okamžiku zveřejnění. Výhledová prohlášení zde uvedená nebudou aktualizována v případě získání nových 
informací, vzniku událostí v budoucnosti nebo z jakéhokoli jiného důvodu. 


