Tisková zpráva
Investiční skupina TTC kupuje významného českého výrobce elektronických zařízení, společnost
AWOS.
Praha 25. června 2020 - Společnost TTC HOLDING, a.s. dnes uzavřela kupní smlouvu na 90% podíl
v pardubické společnosti AWOS s.r.o. a stala se tak jejím majoritním vlastníkem. Zbývající 10%
podíl si ponechává zakladatel a dosavadní majoritní vlastník Václav Vondra.
„Společnost AWOS dlouhodobě patří mezi nejvýznamnější české výrobce elektronických zařízení.
Její akvizicí výrazně rozšiřujeme výrobní a vývojové kapacity skupiny TTC a současně se nám
otevírají nové tržní segmenty, kde jsme dosud nepůsobili. Skupina je navíc významným
poskytovatelem komunikačních a bezpečnostních řešení pro provozovatele kritické infrastruktury
státu. Těm tak budeme nyní schopni nabídnout řešení zcela nezávislá na dodávkách elektroniky ze
zemí, které jsou bezpečnostním rizikem,“ říká Luboš Müller, ředitel pro moderní technologie ve
společnosti TTC HOLDING, která skupinu zastřešuje.
„Samotná akvizice je pro nás důležitým milníkem v podnikatelské historii AWOSu. Zastřešení
významnou českou investiční skupinou nám pomůže v dalším rozvoji společnosti a umožní ještě
rychleji reagovat na nové trendy a podnikatelské příležitosti,“ říká Václav Vondra, ředitel
společnosti AWOS.

O skupině TTC
Skupina TTC je českou investiční skupinou, která vznikla v roce 1993 a podniká zejména v oblasti
moderních technologií a realit.
Podnikání v oblasti moderních technologií je realizováno prostřednictvím dceřiných společností.
Společnosti TTC MARCONI a TTC TELEKOMUNIKACE nabízejí špičková ICT, komunikační a
bezpečnostní řešení pro kritickou infrastrukturu, zejména energetiku, dopravu, veřejnou správu a
bezpečnostní složky. TTC TELEPORT je jedním z největších nezávislých provozovatelů datových
center ve střední a východní Evropě. TTC TELSYS vyvíjí a dodává moderní elektroniku pro řízení
výtahů a také vlastní on-line pochůzkový systém TouchGuard. Své produkty a služby skupina
exportuje do více než třiceti zemí světa.
V oblasti realit spravuje 89 000 m² administrativních, technologických a skladovacích ploch v České
republice. K pronájmu nabízí také dva vlastní filmové ateliéry v Praze 5 o celkové ploše bezmála 1
500 m². Realitní podnikání TTC, včetně správy jednotlivých areálů, zastřešuje akciová společnost
TTC REAL ESTATE.
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Skupina TTC hospodaří s vlastním kapitálem ve výši cca 1,5 miliardy korun. Konsolidovaný obrat v
roce 2019 přesáhl 1 miliardu korun.

O společnosti AWOS
AWOS je tradiční ryze českou společností se zaměřením na vývoj a výrobu průmyslové elektroniky.
V této oblasti patří mezi největší české výrobce. Svým zákazníkům nabízí komplexní řešení od
návrhu a vývoje HW/FW, přes tvorbu prototypu až po sériovou výrobu a servis. Mezi jeho
odběratele patří společnosti např. z odvětví energetiky, potravinářství, spotřební elektroniky,
telekomunikací, obranného a automobilového průmyslu nebo zdravotnictví.
Společnost AWOS za rok 2019 vykázala tržby v hodnotě přesahující 91 milionů korun a čistý obrat
společnost dosáhl na 95 milionů korun.

Kontakt pro média: Olga Frídlová, M: +420 731 248 439, e-mail: fridlova@ttc.cz
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