Tisková zpráva
Investiční skupina DRFG dokončila akvizici společnosti
E.L.Z.E.T. Olomouc s. r. o.
/Olomouc - Brno, 2. června 2015/ Součástí investiční skupiny DRFG se stala
společnost E.L.Z.E.T. Olomouc, která je tradičním a respektovaným výrobcem
dvouvrstvé vlnité lepenky určené pro strojírenství, nábytkářství a další
průmyslové obory. Nový vlastník plánuje navýšení výrobních kapacit na
dvojnásobek, modernizaci výroby a další kroky, které podpoří růst společnosti.

„V roce 2013 jsme do E.L.Z.E.T. Olomouc vstoupili jako tichý společník. Posílili jsme obchodní
oddělení, zkrátili termíny dodání, zkvalitnili výrobu a snížili počet reklamací na minimum.
Tyto kroky vedly k navýšení počtu spokojených odběratelů,“ uvádí zakladatel a majoritní vlastník
investiční skupiny DRFG, David Rusňák, a dodává: „V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme transakci
dokončili a získali jsme tak 100% podíl ve společnosti.“
Jednatel společnosti E.L.Z.E.T. Olomouc s. r. o a člen představenstva DRFG a. s., Petr Kuběna,
k tomu doplňuje: „V minulém roce jsme oproti roku 2013 navýšili produkci vlnité lepenky o 46%.
Protože trh vlnité lepenky kontinuálně roste, chceme v tomto roce zdvojnásobit její výrobu.
Využijeme prostředky z dotačních programů EU, které investujeme do modernizace a rozšíření
strojního vybavení, výrobně skladovacích prostor a do lidských zdrojů.“

O E.L.Z.E.T. Olomouc
Společnost E.L.Z.E.T. Olomouc s. r. o. se již od roku 1998 věnuje obchodu s papírovým a obalovým
materiálem. Od roku 2009 je jejím nosným sortimentem dvouvrstvá vlnitá lepenka vlastní výroby
dodávaná v rolích i formátech. Společnost dále obchoduje tří až pětivrstvé vlnité lepenky ve
formátech pro kartonáž. Obalový materiál, který E.L.Z.E.T. vyrábí, se používá v průmyslu, hlavně ve
strojírenství, nábytkářství, automotive a v dalších oborech. Odběrateli a zákazníky jsou jak přímí
výrobci produktů, tak velkoobchody s papírenskými výrobky a obalovými materiály. Společnost
rozšiřuje sortiment o další zboží, které nakupuje přímo u výrobců, ať už domácích nebo zahraničních.
Více na www.elzet-ol.cz.
O INVESTIČNÍ SKUPINĚ DRFG
Cílem investiční skupiny DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím investování do majetkových
podílů v perspektivních společnostech a projektech. Skupina preferuje obory, kterým její představitelé
dobře rozumějí a lokality, které jsou jim kulturně i geograficky blízké. Primárně se zaměřuje na
investice do energetiky, nemovitostí, finančních služeb a dalších oborů. Více na www.drfg.cz.
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