TISKOVÁ ZPRÁVA
Na stavební trh vstupuje společnost s novou tváří. VHS stavby a.s. rozšiřují i
svoji působnost.
(Jihlava, 11. května 2018) - V těchto dnech vstupuje na trh společnost VHS stavby a.s. se zaměřením
na vodohospodářské stavby. Původní společnost, která nesla název SYNER VHS Vysočina, a.s., se
v uplynulých týdnech odloučila po více jak 10 ti letech od skupiny S group holding, a.s. a nově na
trh vstupuje jako VHS stavby a.s. Předpokládaný obrat společnosti pro letošní hospodářský rok je
plánován na 600 miliónů korun při několika desítkách stavebních projektů po celé České republice.

V měsíci únoru došlo k prodeji 100% majetkového podílu společnosti SYNER VHS Vysočina, a.s. a tím
se společnost odloučila od skupiny S group holding, a.s., pod kterou od roku 2007 působila. Novým
předsedou představenstva společnosti se stal Ing. Martin Borovička, který tuto společnost vedl od
roku 2007. „Budeme se i nadále věnovat vodohospodářské stavební branži se zaměřením na výstavbu
vodovodů, kanalizací a dalších infrastrukturních staveb, dále na rekonstrukce a výstavbu čistíren
odpadních vod a úpraven vody“, uvedl staronový předseda představenstva. Na konci dubna pak došlo
již k uvedené změně názvu společnosti na VHS stavby a.s.
V současné době společnost zaměstnává 82 zaměstnanců, z toho 46 THP pracovníků a v dělnických
profesích pak 36 pracovníků. Aktuálně firma pracuje na 35 ti živých zakázkách s celkovým
předpokládaným obratem 540 milionů Kč v právě probíhajícím hospodářském roce. Největší
probíhající zakázkou je Úpravna vody Bílý Potok, s celkovou obchodní cenou 196 milionů Kč.
Zaměření činností společnosti se nemění, prioritou nadále zůstávají kanalizační systémy, čistírny
odpadních vod, vodovody a vodojemy, infrastruktura území, rybníky a krajinné inženýrství, úpravny
vod a v neposlední řadě také zajištění dopravy a zapůjčení stavební mechanizace, kterou sami
vlastníme. Hlavní sídlo společnosti VHS stavby a.s. zůstává v Jihlavě. Nadále budou ve společnosti
působit rovněž dvě střediska, středisko Vysočina se zaměřením na oblasti Vysočinu a Moravu a
středisko Sever se zaměřením na oblast Čechy. Celorepubliková působnost společnosti je tak
samozřejmostí.
Změny se nenesou pouze v názvu společnosti. VHS stavby a.s. právě uvádí do života rovněž novou
značku. „Při návrhu nového loga společnosti jsme volili čisté linie a barvy, které jsou tematicky
spojené s činností společnosti a tou je především voda. Modré odstíny barev v kombinaci
s jednoduchými grafickými prvky působí čistě a jednoduše“, řekl Ing. Martin Žagan, výkonný ředitel
společnosti. Značku i komunikaci bude doprovázet i nadále slogan „S vodou to umíme“. „Rádi
bychom v komunikaci zúročili naše několikaleté cenné zkušenosti v oboru a ukázali všem, že dobře
víme, co děláme, a že oboru vodohospodářských staveb rozumíme“, popisuje Žagan. Spuštěny byly i
kompletně nové webové stránky www.vhsstavby.cz. Zde každý najde podrobné a přehledně
uspořádané informace o společnosti, působení, projektech včetně kontaktů a referenčních staveb.

Společnost bude také vydávat firemní občasník. Na něho se můžete těšit i v elektronické podobě,
která bude prezentována na webových stránkách.
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