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SUAS GROUP podpoří sport
Energetická skupina SUAS GROUP podpoří sport v Karlovarském kraji. S novým
logem na prsou se v sezóně 2021/2022 představí prvoligový hokejový tým HC
Baník Sokolov a fotbalisté FK Baník Sokolov. Zároveň společnost podpořila i
motokrosový závod Grand Prix České republiky v Lokti.

Skupina SUAS GROUP tak navázala na společenskou odpovědnost sesterské firmy
Sokolovská uhelná. Ta patřila desítky let k významným podporovatelům sportu v
Karlovarském kraji, ale svou pomoc musela před několika lety omezit v důsledku
dramatického růstu cen emisních povolenek.

Citace:
Ing. Zbyšek Klapka, MBA, předseda představenstva SUAS GROUP, a. s.
“Probíhající transformace nám umožnila alespoň částečně obnovit podporu sportu v
Karlovarském kraji, kde naše skupina měla v minulosti velmi významnou pozici. Věřím ale,
že díky úspěšné restrukturalizace i v budoucnosti naše firma bude zastávat roli
významného partnera nejen v oblasti sportu, ale i rozvoje celého Karlovarského kraje.”

Mgr. Tomáš Provazník, jednatel FK Baník Sokolov
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“Podporu ze strany SUAS GROUP vnímáme také jako ocenění naší práce na úrovni mužů a
mládeže. Jsem rád, že si nově založená společnost vybrala k podpoře právě Baník. Pevně
věřím, že důvěru nezklameme a propojení klubu a SUAS GROUP bude dlouhodobé.”

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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