Tisková zpráva
Tvůrce Moravského zemského archivu, kampusu
Masarykovy Univerzity, areálu JMP, či CEITEC, společnost
A PLUS a. s., se stala součástí investiční skupiny DRFG
/Brno, 20. května 2015/ Investiční skupina DRFG získala ve společnosti
A PLUS a. s. kontrolní podíl. Tím se tato mezinárodně uznávaná
architektonická kancelář a projekční firma, založená v Brně již roku 1991,
stala součástí investiční skupiny DRFG. Smluvní strany se dohodly hodnotou
transakce nezveřejnit.

„Jsem rád, že se nám do skupiny podařilo získat unikátní společnost s tradicí, špičkovými realizacemi
a týmem, jehož projekty získávají domácí i mezinárodní ocenění,“ říká zakladatel a majoritní vlastník
investiční skupiny DRFG, David Rusňák, a dodává: „Nikoho nepřekvapí, že na základě projektové a
developerské činnosti A PLUS byly doposud ve stavební a technologické oblasti realizovány investice
v hodnotě téměř 20 miliard Kč.“
Výkonný ředitel A PLUS a. s., Patrik Tuza, k tomu doplňuje: „Zakladatelé společnosti A PLUS, Karel
Tuza, Petr Uhlíř a Jaromír Černý, si za svůj hlavní cíl stanovili modernizovat město Brno a dopřát mu
špičkovou soudobou architekturu. Realizované projekty, jako jsou areál JMP, CEITEC, kampus
Masarykovy Univerzity, Moravský zemský archiv a další, dokládají naplnění tohoto smělého cíle.
Jeho potvrzením je i osminásobný zisk prestižního ocenění Stavba roku a dalších mezinárodních cen.
V tomto chceme společně s novým silným majitelem pokračovat.“

O SPOLEČNOSTI A PLUS a. s.
A PLUS a. s. je tradiční brněnskou architektonickou kanceláří a projekční firmou s vlastní divizí
developmentu a řízení staveb. Zaměstnává stálý tým několika desítek odborníků, převážně stavařů a
architektů. Svým zákazníkům poskytuje kompletní servis pro jejich stavební záměry počínaje
vyhledáním lokality, přes projektovou a inženýrskou činnost, až po management výstavby a následnou
péči. A PLUS staví domy, kolem kterých se neprochází bez povšimnutí. To je mise zakladatelů této
společnosti. Charakteristickým rukopisem tvorby A PLUS jsou stavby ve stylu Hi-Tech Architecture.
Více na www.aplus.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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Více o A PLUS a.s.
O společnosti:
A PLUS a.s. je tradiční Brněnskou architektonickou kanceláří a
projekční firmou s vlastní divizí developementu a řízení staveb.
Pracuje se stálým týmem několika desítek odborníků zaměstnanců,
převážně stavařů a architektů. Svým zákazníkům poskytuje kompletní
servis pro jejich stavební záměry, počínaje vyhledáním lokality,
přes projektovou a inženýrskou činnost až po management výstavby a
následné péče.
A PLUS staví domy, kolem kterých se neprochází bez povšimnutí, to je
mise zakladatelů.
Charakteristickým rukopisem tvorby APLUS jsou stavby ve stylu HighTech Architecture.
Vznik, vývoj a současnost:
Společnost vznikla z iniciativy Karla Tuzy Petra, Uhlíře a Jaromíra
Černého v roce 1991 v Brně. Tuza a Uhlíř v té době působili na VUT v
Brně a měli za sebou angažmá v tehdejších velkých Brněnských
projekčních kancelářích.
Tuza a Uhlíř si stanovili za cíl modernizovat
prostřednictvím špičkové soudobé architektury.
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Od poloviny devadesátých let se firma etablovala jako partner pro
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investiční
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a
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doté
doby
zanedbaného
areálu
Jihomoravské Plynárenské společnosti v Brně na Radlase. Architektura
těchto staveb byla posléze opakovaně oceňovaná odbornou komunitou na
národní i mezinárodní úrovni.
Z konce devadesátých let pochází i velmi známá novostavba
Zemědělské a potravinářské inspekce v Brně Pisárkách.

České

Zkušenosti s urbanistickým a architektonickým řešením velkých areálů
zúročilo A PLUS vítězstvím v mezinárodní soutěži o urbanistické
ztvárnění třicetipěti hektarové plochy v Brně Bohunicích, určené pro
Kampus Masarykovy Univerzity.
Toto postupně dodnes realizované dílo si rovněž získalo věhlas a
pozornost korunovanou mnoha oceněními.
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Vedle staveb pro Masarykovu univerzitu stojí za pozornost i v oboru
ikonická stavby Moravského Zemského Archivu, anebo z poslední doby
rovněž velmi známý CEITEC (Central european institute of technology)
A PLUS pracuje ve velké míře i pro soukromé a korporátní investory,
přičemž portfolio realizovaných projektů sahá od rodinných a
bytových domů, přes komerční prostory pro obchod a služby po
zdravotnická zařízení a sportovní stavby.
Publicita a ocenění:
Za téměř čtvrtstoletí práce A PLUS zvítězila osm krát v soutěži o
titul Stavba roku v ČR. Dvakrát obdržela prestižní ocenění Cenou
Vladimíra Karfíka, kterou uděluje česko-slovenský Blok architektů a
výtvarných umělců.
Mezi významná další ocenění patří i vítězství v soutěži „Award for
Steel construction“ v Italských Benátkách.
Stavby A PLUS jsou
architektuře,
jsou
literatuře.
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Dva modely realizovaných staveb (Sklad JMP a Moravský Zemský archiv)
jsou součástí trvalé sbírky architektury a moderního umění Národní
galerie v Praze.

Statistika a čísla:
Na základě výsledků projektové a developerské činnosti A PLUS byly
realizovány ve stavební a technologické oblasti investice v hodnotě
téměř 20 miliard Kč.

V Brně dne 6.5.2015
Patrik Tuza
statutární ředitel

Sídlo společnosti:
Holandská 878/2
639 00 Brno
brno@drfg.cz

Brno:
Hlinky 155/86
603 00 Brno
brno@drfg.cz

Praha:
Václavské nám. 1
110 00 Praha
praha@drfg.cz

České Budějovice:
Lannova 16
370 01 Č. Budějovice
cb@drfg.cz

A PLUS a.s.:
Netroufalky 797/7
625 00 Brno
info@aplus.cz

