AKTUÁLNE

HSF SYSTEM POSILŇUJE
ROZŠÍRENIE PREDSTAVENSTVA, NOVÉ
AKVIZÍCIE, DEVELOPERSKÉ AKTIVITY
Česká stavebná spoločnosť HSF System, ktorá je materskou spoločnosťou slovenskej HSF
System SK, rozšírila predstavenstvo. Novým podpredsedom je Tomáš Kosa, riaditeľ HSF System
SK. Zmeny sú súčasťou dlhodobého a postupného strategického plánu, ktorý vedie k posilneniu pozície nielen na Slovensku a v Českej republike, ale aj na ďalších európskych trhoch.

Jan Hasík, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ HSF System
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„V ostatných rokoch, v súvislosti s pozitívnym vývojom firmy, so zvyšovaním obratov
a s plnením ďalších cieľov, realizujeme
strategický plán rozvoja a posilnenia
postavenia našej spoločnosti na európskom
trhu. V nadchádzajúcom roku predpokladáme dokončenie tohto strategického
plánu ďalšou úpravou organizačnej
štruktúry tak, aby lepšie reflektovala rast
tržieb a rozšírenie činností našich
sesterských a dcérskych spoločností. V roku
2024 plánujeme upraviť akcionársku
štruktúru spoločnosti,“ opisuje strategické
kroky Jan Hasík, predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ HSF System.
Materská spoločnosť HSF System, ktorá
v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho
vzniku, je dnes spolu so svojou dcérskou
spoločnosťou HSF System SK spoľahlivým
generálnym dodávateľom stavieb, zaisťuje
kompletné strešné a fasádne opláštenie
objektov vrátane ich rekonštrukcie,
zaoberá sa projekčnými prácami,
inžinierskou činnosťou, rozširuje svoje
developerské aktivity a realizuje nové
akvizície.
„Založili sme a rozvíjame vlastné projekčné
oddelenie. Rozširujeme portfólio nehnuteľností spravovaných prostredníctvom svojej
spoločnosti SK Facility. Intenzívne rozvíjame
developerské projekty pod značkou
ANTRACIT a budujeme tak ďalší segment
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Tomáš Kosa, riaditeľ dcérskej spoločnosti HSF System SK

svojho podnikania. Všetky tieto spoločné
aktivity dopĺňajú životný cyklus našich
stavebných projektov v Českej republike
a na Slovensku,“ hovorí Tomáš Kosa, riaditeľ
dcérskej spoločnosti HSF System SK a nový
podpredseda predstavenstva materskej
spoločnosti HSF System.
K predsedovi predstavenstva Janovi
Hasíkovi a podpredsedovi predstavenstva
Tomášovi Kosovi pribudli ako členovia
predstavenstva spoločnosti HSF System

Tomáš Hess (obchodný riaditeľ) a Jan Vitvar
(manažér pre kľúčových zákazníkov).
Spoločnosť HSF System a jej dcérska
spoločnosť HSF System SK na Slovensku
oznámili aj predbežné konsolidované
tržby za rok 2021 vo výške približne
2,1 mld. Kč (85,98 mil. €). Spoločnosť HSF
System SK pôsobí na Slovensku od roku
2010. Sídli v novej reprezentatívnej
budove Antracit Point v Žiline, za ktorú
získala ocenenie BigSee Architecture
Award 2020.   ❖

