
 
 

Metall Zug Group: Metall Zug vloží skupinu Schleuniger do 

společnosti Komax a získá 25% podíl ve společnosti Komax. 

Oznámení ad hoc podle čl. 53 Pravidel pro kótování na burze SIX Swiss 

Exchange 

Zug, 9. února 2022 - Společnosti Metall Zug AG a Komax Holding AG podepsaly 

dohodu, na jejímž základě skupina Metall Zug Group sloučí svou obchodní 

jednotku Zpracování vodičů (Schleuniger Gruppe) se společností Komax 

výměnou za 25% podíl ve společnosti Komax Holding AG. 

V loňském roce obchodní jednotka Zpracování vodičů výrazně zvýšila čisté 

tržby na 206 milionů CHF a dosáhla marže EBIT ve výši přibližně 7 %. 

Společnost Metall Zug vloží do skupiny Komax Group svou obchodní jednotku pro 

zpracování vodičů, skupinu Schleuniger, výměnou za 25% podíl ve společnosti 

Komax Holding AG. Transakce se uskuteční formou kvazifúze, kdy společnost 

Komax Holding AG vydá v rámci navýšení kapitálu nové akcie a přidělí je společnosti 

Metall Zug AG výměnou za akcie společnosti Schleuniger AG. Společnosti Metall 

Zug a Komax v tomto smyslu podepsaly dohodu. Transakce je mimo jiné podmíněna 

schválením příslušných návrhů valnou hromadou společnosti Komax a povolením 

fúze příslušnými orgány pro hospodářskou soutěž. Tento proces by měl být 

dokončen ve třetím čtvrtletí roku 2022. Na řádné valné hromadě společnosti Komax 

Holding AG dne 13. dubna 2022 budou akcionáři společnosti Komax Holding AG 

mimo jiné požádáni o vytvoření potřebného základního kapitálu a, s výhradou 

dokončení fúze, o zvolení Jürga Wernera, současného předsedy představenstva 

společnosti Schleuniger AG, zástupcem společnosti Metall Zug v představenstvu 

společnosti Komax Holding AG. 

Schleuniger: Výrazný nárůst čistých tržeb a EBIT v roce 2021 

Na základě předběžných finančních výsledků obchodní jednotka Zpracování vodičů v 

roce 2021 výrazně zvýšila čisté tržby na 206 milionů CHF (v předchozím roce 

přepočteno: 150 milionů CHF). Příjem zakázek rostl neúměrně k tržbám a vedl k 

vysokému objemu nevyřízených zakázek na konci roku 2021. Provozní výsledek 

(EBIT) se zlepšil na přibližně 14 milionů CHF (předchozí rok: -6 milionů CHF), což 

odpovídá marži EBIT ve výši přibližně 7 %. Konečné finanční výsledky budou 

zveřejněny 15. března 2022. 

Druhý krok v provádění nové strategie 

Společnost Metall Zug oznámila svou novou strategii v roce 2019. V rámci této 

strategie se společnost Metall Zug AG transformuje na holdingovou společnost s 

významnými podíly v atraktivních švýcarských průmyslových podnicích. Prvním 

krokem v realizaci této strategie bylo vyčlenění a samostatná kotace na burze v roce 

2020 společnosti V-ZUG, v níž si Metall Zug od té doby ponechává 30% podíl. 

Plánovaný strategický podíl 25 % ve společnosti Komax ve spojení se společností 

Schleuniger znamená druhý krok v realizaci této strategie. Společnost Metall Zug má 

rovněž v úmyslu držet podíl ve společnosti Komax jako dlouhodobý kotevní akcionář 



 
 

a obecně se zavázala, že se tohoto podílu nezbaví po dobu 6 let od data dokončení 

(lock-up). 

Kombinace jako reakce na nové trendy a příležitosti 

Spojením skupiny Schleuniger se skupinou Komax obě strany zvyšují svou 

konkurenceschopnost na světovém trhu zpracování vodičů a nastavují tak správný 

kurz pro úspěšnou a dlouhodobou budoucnost. Výsledkem tohoto kroku je, že 

společnost Komax, která bude spojením se společností Schleuniger posílena, bude 

vybavena know-how, potřebnými finančními a lidskými zdroji a potřebnou rizikovou 

kapacitou, aby mohla využít četných příležitostí, které jsou v současné době na trhu k 

dispozici v oblastech automatizace v průmyslu zpracování vodičů, digitalizace, 

autonomního řízení a e-mobility. 

Celosvětový nedostatek kvalifikovaných pracovníků bude v budoucnu narůstat, což 

znamená velký růstový potenciál v oblasti vyšší automatizace. To vyžaduje vysoké 

investice do inovativních produktů a do rozvoje trhu. Aby bylo možné v tomto 

prostředí i nadále generovat nadprůměrné zisky, bude zapotřebí velkých lidských a 

finančních zdrojů. 

Digitalizace také nabízí mnoho příležitostí k diferenciaci a velký potenciál na trhu. 

Spojení přinese zákazníkům další výhody - nejen z hlediska interoperability a 

rozhraní, ale především z hlediska celkových digitálních řešení, jako jsou produkty 

MES (Manufacturing Execution System) nebo IoT. 

V souvislosti s autonomním řízením se zpracovává stále více dat a dalších 

speciálních kabelů, což s sebou nese investice do nových technologií a rozvoj 

vysoce kvalifikovaných odborníků. 

Je také stále zřejmější, že se automobilový trh přesouvá do Asie. Aby společnosti 

Schleuniger a Komax jako evropské firmy mohly i nadále plnit požadavky svých 

asijských zákazníků na rostoucím asijském trhu, musí zvyšovat svou 

konkurenceschopnost. 

Výhody pro zákazníky a zaměstnance 

Skupina Komax i skupina Schleuniger mají sofistikovanou zákaznickou základnu. 

Spojením vzájemně se doplňujících kompetencí společností Komax a Schleuniger 

bude možné rychleji prosazovat automatizaci. Zákazníci budou těžit z toho, že fúze 

spojí inovační sílu a následně ji posílí. V důsledku toho budou nová řešení k dispozici 

rychleji, což zákazníkům nabídne další konkurenční výhody. 

Spojením vznikne technologická skupina s více než 3 000 zaměstnanci po celém 

světě. Jak skupina Komax, tak skupina Schleuniger jsou známé svou oceňující 

firemní kulturou a širokou škálou možností rozvoje, které svým zaměstnancům 

poskytují. Tak tomu bude i v budoucnu. Navíc to poskytuje základ pro udržitelný růst, 

který umožní investovat do budoucnosti a vytvářet další pracovní místa a učňovská 

místa. Zaměstnanci jsou pro ně nezbytní, aby mohli využívat příležitostí, které se 

naskýtají. 

 



 
 

O skupině Metall Zug 

Metall Zug je skupina průmyslových podniků se sídlem v Zugu. Skupina má přibližně 

3 000 zaměstnanců a zahrnuje pět obchodních jednotek: 

- Čistící a sterilizační systémy (skupina Belimed) 

- Zdravotnické přístroje (skupina Haag-Streit) 

- Zpracování vodičů (skupina Schleuniger) 

- Technologický klastr a infrastruktura (Tech Cluster Zug AG, Urban Assets Zug AG). 

- Ostatní (Belimed Life Science Group, Gehrig Group AG a Metall Zug). 

Holdingová společnost Metall Zug AG je kótována ve švýcarském standardu pro 

vykazování na burze SIX Swiss Exchange v Curychu (akcie na jméno typu B: číslo 

cenného papíru 3982108, ticker symbol METN). 

Právní poznámky 

Očekávání vyjádřená v tomto oznámení jsou založena na předpokladech. Skutečné 

výsledky se mohou od předpokládaných lišit. Toto oznámení je zveřejněno v němčině 

a angličtině. Německá verze je závazná. Společnost Metall Zug AG zpracovává 

osobní údaje v souladu se svým prohlášením o ochraně osobních údajů, které je k 

dispozici na adrese: https://www.metallzug.ch/en/datenschutzerklaerung. 

Další informace 

Daniel Keist Bettine Killmer 

Chief Financial Officer Deputy Head of Corporate 

Communications & IR 

Telefon: + 41 58 768 60 50 Telefon: + 41 58 768 60 50 

nebo: investorrelations@metallzug.ch 

Toto sdělení je také k dispozici zde: 

https://www.metallzug.ch/medien/medienmitteilungen 
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