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Energetická společnost SUAS GROUP se propojuje s BAU-STAV,
jednou z nejvýznamnějších stavebních firem v Karlovarském
kraji. Akvizicí do stavební společnosti si SUAS GROUP slibuje
posílení vlastních stavebních kapacit

Jedním z prvních kroků energetické společnosti SUAS GROUP a. s. v oblasti
stavebnictví je akvizice stavební společnosti BAU-STAV a.s. SUAS GROUP tak plní
první kroky ve své transformační vizi a rozšiřuje své kompetence v oblasti
stavebnictví. Akvizice se ve skupině SUAS GROUP účastní společnost SUAS
Construction s.r.o., která po schválení transakce ze strany Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže bude vykonávat majetková práva ve společnosti BAU-STAV.

Realitní, stavební a developerská činnost je pro nově založenou moderní energetickou
společnost SUAS GROUP jedním ze 4 klíčových pilířů. Společnost zahajuje výstavbu
nových výrobních kapacit v lokalitách určených pro průmyslové zóny, hodlá stavět
rezidenční bydlení a věnovat se bude také revitalizaci obytných domů v Sokolově.
Stranou pozornosti nebudou ani stavební aktivity zaměřené na vlastní výrobní či
provozní objekty. V plánu má dále pokračovat s rozvojem rekreačních a volnočasových
zón podél nově zatopeného lomu, jezera Medard. V současné době všechny zmíněné
aktivity spojuje kvalitní projektová a investiční příprava s maximálním možným využitím
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vlastních kapacit a kapacit získávaných právě obdobnými akvizicemi, které jsou
předpokladem úspěšné realizace každého z četných rozvojových projektů.

Akvizice a zaměstnanost
Jednou z nejsilnějších stránek, které akvizice SUAS GROUP a BAU-STAV skýtá, je stabilní
personální zázemí, řada odborníků s letitými zkušenostmi a kvalitní řídicí procesy pro
přípravu a realizace stavebních zakázek. Významnou roli hrají také vizionářské shody
managementů obou společností, se kterými nová energetická skupina SUAS GROUP
vystupuje a které beze sporu budou měnit Karlovarský kraj. Akvizicí s BAU-STAV se
rozšíří skupina SUAS GROUP o dalších 125 řadových zaměstnanců a o další desítky
zaměstnanců ve spolupracujících firmách.
Do skupiny SUAS GROUP, a to rovněž pod správu majetkových účastí společnosti SUAS
Construction s. r. o., bude od ledna příštího roku zařazena stávající stavební společnost,
SUAS – Stavební s.r.o., která zaměstnává dalších přibližně 70 řadových zaměstnanců a
několik desítek dalších zaměstnanců ve spolupracujících firmách.

Akvizice a investice
Skupina SUAS GROUP a. s. je přesvědčena, že investice do pořízení rozhodujícího
akciového podílu ve společnosti BAU-STAV a. s. a jejím prostřednictvím též do projektové
společnosti PORTICUS s. r. o., je jednou z významných investic pro budoucí rozvojové
aktivity skupiny.

O společnosti BAU-STAV
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BAU-STAV a. s. byl založen Milanem Špičkou v roce 1991 a v současné době patří mezi
nejvýznamnější stavební firmy v Karlovarském kraji. Zabývá se pozemním stavitelstvím,
inženýrskými a dopravními stavbami, stavbami občanské vybavenosti, bytovými domy,
hotely, lázeňskými středisky, zdravotnickými zařízeními, kulturními a architektonickými
památkami, revitalizacemi a nakonec úspěšně i vlastními developerskými projekty. BAUSTAV je rovněž jediným společníkem PORTICUS s. r. o., která disponuje stavební projekcí
a odbornostmi pro povolovací řízení. Ve svém podnikání BAU-STAV preferuje originální
řešení, maximální hospodárnost práce, potřebné technologické zajištění a to vše s
použitím ekologicky šetrných technologií. BAU-STAV je taktéž držitelem oborových
ocenění. Naposledy v červnu tohoto roku získal do svého portfolia hned 4 nové ceny
v jubilejním 20. ročníku regionální soutěže a přehlídky Stavby Karlovarského kraje.
Stavba Sparkasse Karlovy Vary získala 1. místo odborné poroty a na 2. místě se umístila
stavba Pivovaru na Božím Daru. Stavba Pivovar Černý vlk pak získala Cenu hejtmana
Karlovarského kraje a Cenu primátorky města Karlovy Vary získala opět stavba
Sparkasse.

Citace
JUDr. Pavel Tomek, místopředseda dozorčí rady SUAS GROUP a.s., správce
svěřenského fondu a předseda dozorčí rady SUAS Construction s.r.o.
„Těší mne, že se SUAS GROUP daří uvádět své transformační vize v realitu. Jedním z prvních
transformačních kroků je rozvoj developerských příležitostí, které nám umožní právě
akvizice s jednou z nejvýznamnějších stavebních společností v regionu. V našich aktivitách
se zavazujeme co nejvíce spolupracovat se společnostmi z našeho regionu. Spojení se s BAUSTAV nám umožňuje rozšířit naše kompetence a kapacity, a to nejen v developmentu, který
zcela jistě je jedním z klíčových pilířů naší budoucnosti, kterou právě teď pro náš region
tvoříme.“
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Milan Špička, majitel a zakladatel BAU-STAV a.s.
„Od akvizice s klíčovou společností Karlovarského kraje a regionu Sokolovska získáváme
unikátní příležitost podílet se na transformaci našeho regionu. Z pohledu BAU-STAV jde o
významný milník v naší třicetileté historii. Nově založené energetické společnosti SUAS
GROUP a jejím představitelům přeji do dalších let mnoho úspěchů, budu rád když se na nich
budeme společným developmentem podílet i my a tím přispívat k pozitivnímu rozvoji
našeho kraje. “

O SUAS GROUP a. s.
Útlum těžby uhlí v České republice je centrálně nastolený trend, který vede ke zkrácení horizontu těžby v sokolovském revíru
původně plánovanému do roku 2040. Sokolovská uhelná, jíž tradice sahá až do roku 1792, se rozhodla čelit výzvě a transformuje se
v moderní nejen energetickou skupinu SUAS GROUP a.s. Svou povahou se jedná o jeden z nejrozsáhlejších projektů v Karlovarském
kraji a regionu Sokolovska. Nově založená společnost SUAS GROUP a.s. má ambici být moderní skupinou, jejíž podnikání se pohybuje
na poli energetiky, oběhového hospodářství, realitní a developerské činnosti či strojírenství. Kromě podnikatelských aktivit má SUAS
GROUP jako zodpovědná moderní společnost zájem o trvalý rozvoj regionu, ve kterém podniká. Vizí SUAS GROUP je zatraktivnění
Karlovarského kraje a regionu Sokolovska pro obyvatele a investory. SUAS GROUP je z hlediska ekonomické výkonnosti a sociálně
odpovědných investic nejvýznamnější privátní subjekt v Karlovarském kraji. Zajišťuje teplo pro 48 tisíc domácností, tj. více než 1/3
Karlovarského kraje. V letech 2015—2021 zaplatí skupina Sokolovské uhelné do státního rozpočtu téměř 8 miliard korun jen za
emisní povolenky. Od privatizace v roce 2005 vynaložila Sokolovská uhelná na podporu kultury, zdravotnictví, sportu a dalších aktivit
přes 950 milionů korun. Společnost má celkový podíl více než 10 % na HDP celého kraje. Svým významem a velikostí je také klíčovým
zaměstnavatelem kraje, se skupinou je spojeno 11,5 tisíce lidí.
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Kontakt pro média:
Kateřina Pištorová, katerina.pistorova@heroandoutlaw.com, t +420 775 977 570
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