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ABB s.r.o.
Adresa: 28. října 3348/65, Ostrava
Web: www.new.abb.com/cz
Odvětví: Energetický průmysl, strojírenství, robotika, průmyslová automatizace
Země původu �rmy: Švýcarsko
Předmět podnikání: Dodavatel elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky
Hlavní produkty: Řešení pro automatizaci
ABB je technologický průkopník a přední světový dodavatel v oblasti elektrotechnických výrobků, robotiky a pohonů, průmyslové automatizace a energetiky. Na českém trhu působí ABB prostřednictvím svých výrobků a služeb již od roku 1970, avšak
formální vznik společnosti se datuje od roku 1992, kdy byla založena první společnost s názvem ABB. V současné době ABB ČR
zaměstnává více jak 3 400 lidí v 8 lokalitách, kde má 7 výrobních závodů v Praze, Brně, Ostravě, Trutnově a Jablonci nad Nisou,
4 centra pro výzkum a vývoj a poskytuje komplexní servisní služby. Více než 70 % lokální produkce míří na export, což svědčí
o vysoké kvalitě výrobků ABB z ČR.
Address: 28. října 3348/65, Ostrava
Web: www.new.abb.com/cz
Industries: Energy industry, mechanical engineering, robotics, industrial automation
Country of origin: Switzerland
Line of business: Supplier of electri�cation products, robotics and motion, industrial automation and power grids
Main products: Automation solutions
ABB is a pioneering technology leader in power grids, electri�cation products, industrial automation and robotics and motion.
Through their products and services, the company has been operating in the Czech market since 1970, although o�cial
formation dates back to the year 2002, when the �rst company with the name ABB emerged. Currently, ABB employs more
than 3400 people in 8 locations, where it has 7 manufacturing plants in Prague, Brno, Ostrava, Trutnov and Jablonec nad Nisou,
4 R&D centers and provides complex repair services. More than 70 % of local production is exported abroad, which testi�es to
the quality of ABB’s products.
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Alliance Laundry CE s.r.o.
Adresa: Místecká 1116, Příbor
Web: www.alliancelaundry.cz
Odvětví: Výroba prádelenské techniky
Země původu �rmy: USA
Předmět podnikání: Výrobce průmyslové prádelenské techniky
Hlavní produkty: Odpružené pračky s vysokými otáčkami, neodpružené pračky, hygienické bariérové pračky, bubnové
sušiče a žehliče
Společnost byla založena v roce 1911, přičemž začínala jako výrobce praček a myček pro domácnosti. Dnes patří mezi přední
světové výrobce průmyslové prádelenské techniky, navíc od roku 2014 jako součást Alliance Laundry Holding, která je světovou jedničkou v této oblasti.
Address: Místecká 1116, Příbor
Web: www.alliancelaundry.cz
Industries: Manufacturing of laundry technology
Country of origin: USA
Line of business: Manufacturer of laundry technology
Main products: Spring-suspended high-speed washing machines, non-suspended washing machines, hygienic barrier
washers, tumble dryers and ironers
The comapny has been established in 1911, starting out as a manufacturer of household washing-machines and dishwashers.
Today, the company is among the world’s leading industrial laundry technology manufacturers. Since 2014, it is a part of
Alliance Laundry Holding, the global leader in this domain.
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ArcelorMittal Ostrava a.s.
Adresa: Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice
Web: www.ostrava.arcelormittal.com
Odvětví: Hutnický a slévárenský průmysl
Země původu �rmy: Indie
Předmět podnikání: Výroba a zpracování surového železa a oceli a hutní druhovýroba
Hlavní produkty: Dlouhé a ploché válcované výrobky, důlní výztuže a silniční svodidla, orientované transformované plechy
ArcelorMittal Ostrava patří do největší světové ocelářské a těžební skupiny ArcelorMittal. Významně investuje do výzkumu
a vývoje s cílem zlepšovat svou konkurenceschopnost prostřednictvím výrobků s vysokou přidanou hodnotou a snižováním
energetické náročnosti. ArcelorMittal Ostrava a její dceřiné společnosti mají 7 250 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci dokončené v roce 2015 vyrábí surové železo i ocelové výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí.
Address: Vratimovská 689, Ostrava-Kunčice
Web: www.ostrava.arcelormittal.com
Industries: Metallurgical industry, foundry industry
Country of origin: India
Line of business: Production and processing of pig iron and steel, secondary metallurgical manufacturing
Main products: Long and �at rolled products, mining reinforcement, tra�c barriers, oriented transformed metal sheets
ArcelorMittal Ostrava is a part of the biggest global steel and mining group ArcelorMittal. It invests signi�cantly in research and
development with the goal of improving its competitiveness through products with high added value and increasing energy
e�ciency. ArcelorMittal Ostrava and its subsidiaries employ a total of 7 250 people. Thanks to an above-standard ecological
improvements �nished in 2015, it produces pig iron as well as steel products with the smallest impact on the environment
possible.
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A123 Systems s.r.o.
Adresa: Na Rovince 918, Ostrava-Hrabová
Web: www.a123systems.com
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Čína
Předmět podnikání: Vývoj a prodej pokročilých lithium-iontových akumulátorů
Hlavní produkty: Lithium-Iontové baterie
Společnost A123 Systems, která se zabývá vývojem a prodejem pokročilých lithium-iontových akumulátorů, otevřela počátkem roku 2017 novou továrnu v CTParku Ostrava-Hrabová. Nový výrobní závod bude doplňovat stávající výrobní závody v Číně
a ve Spojených státech amerických a technické centrum společnosti v německém Stuttgartu. Původně americká společnost
A123 Systems dodávala baterie pro vozy jako Fisker Karma nebo automobilku General Motors. V roce 2013 ji koupila čínská
skupina Wanxiang Group. Pobočka v Ostravě již dodává zákazníkům Daimler a McLaren.
Address: Na Rovince 918, Ostrava-Hrabová
Web: www.a123systems.com
Industries: Automotive industry
Country of origin: China
Line of business: Development and sales of advanced lithium-ion batteries
Main products: Lithium-ion batteries
A123 Systems, acting in the development and sales of advanced lithium-ion batteries, opened a new production plant CTPark
Ostrava-Hrabová at the beginning of 2017. This new factory will complete existing production plants in China and the US and
the company’s technical centre in Stuttgart, Germany. Originally an American company, A123 Systems supplied batteries for
vehicles like the Fisker Karma and companies like General Motors. In 2013, it was bought by the Chinese Wanxiang Group. The
new Ostrava plant is already supplying clients such as Daimler and McLaren.
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ASSA ABLOY Door
Czech Republic a.s.
Adresa: Podnikatelská 877, Ostrava - Hrabová
Web: www.assaabloy.cz, www.hasil.cz
Odvětví: Výroba dveřních systémů
Země původu �rmy: Švédsko
Předmět podnikání: Výroba a dodávky komplexních řešení zamykacích systémů a systémů otevírání
Hlavní produkty: Dveře, okna, fasády, zárubně atd.
Historie �rmy se datuje do roku 1992, kdy byla v Ostravě založena společnost s ručením omezeným HASIL. V roce 2005 vstoupil do společnosti HASIL strategický partner – nadnárodní společnost MERCOR SA a v roce 2007 se stal 100% vlastníkem
�rmy HASIL a.s. Dalším významným mezníkem společnosti byl konec roku 2013, kdy se společnost HASIL stala součástí
nadnárodní korporace ASSA ABLOY, světového lídra ve výrobě a dodávce komplexních řešení zamykacích systémů a systémů
otevíraní dveří. Od roku 2017 již �rma nese nové jméno ASSA ABLOY Door Czech Republic a sídlí v Praze – Hostivaři, v CTParku
v Ostravě-Hrabové má výrobní závod.
Address: Podnikatelská 877, Ostrava - Hrabová
Web: www.assaabloy.cz, www.hasil.cz
Industries: Manufacturing of door systems
Country of origin: Sweden
Line of business: Production and delivery of complex locking mechanism solutions and opening systems
Main products: Doors, windows, facades, door frames, etc.
The company’s history dates back to 1992, when the company HASIL s.r.o. was founded in Ostrava. In 2005, a strategic partner
entered HASIL - the supranational company MERCOR SA, which became a 100% owner of HASIL 2 years later. The next
important milestone was becoming a part of the supranational company ASSA ABLOY, the world’s leader in production and
delivery of complex locking mechanism solutions and opening systems, in late 2013. Since 2017, the company operates under
the name ASSA ABLOY Door Czech Republic and is based in Prague-Hostivař. It has a manufacturing plant in CTPark OstravaHrabová.
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BATZ CZECH, s.r.o.
Adresa: Ostravská 1671, Frýdlant nad Ostravicí
Web: www.batz.com
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Španělsko
Předmět podnikání: Výroba komponentů do automobilového průmyslu
Hlavní produkty: Pedálové soustavy, ruční brzdy, hevery a jiné komponenty do automobilového průmyslu
Společnost BATZ CZECH je jednou z dceřiných �rem španělské společnosti BATZ S. Coop, která je součástí největší baskické
průmyslové skupiny Mondragon. Do automobilového průmyslu dodává díly již od roku 1982. V současnosti BATZ Group
zaměstnává kolem 1 500 osob ve více než 15 pobočkách světa s ročním obratem 230 mil. EUR. V České republice započala
výroba v roce 2006 ve Frýdlantu nad Ostravicí a od té doby se společnost úspěšně rozrůstá. Se svými 130 zaměstnanci se řadí
mezi střední �rmy v regionu.
Address: Ostravská 1671, Frýdlant nad Ostravicí
Web: www.batz.com
Industries: Automotive industry
Country of origin: Spain
Line of business: Manufacturing of components for the automotive industry
Main products: Pedal systems, hand brakes, jacks and other components for the automotive industry
BATZ CZECH is a subsidiary of the Spanish company BATZ S. Coop, which is a part of the biggest Basque industrial group
Mondragon. It’s been supplying the automotive industry with parts since 1982. Currently, BATZ Group employs around 1500
people in more than 15 branches worldwide with an annual turnover of over 230 million EUR. Manufacturing in Czech began in
2006 in Frýdlant nad Ostravicí and since then, the company is growing successfully. With its 130 employees, it’s considered a
medium-sized company in the region.
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Bekaert Petrovice s.r.o.
Adresa: Petrovice 595, Petrovice u Karviné
Web: www.bekaert.com
Odvětví: Hutnický a slévárenský průmysl
Země původu �rmy: Belgie
Předmět podnikání: Výrobce a dodavatel ocelových výrobků
Hlavní produkty: Ocelokordové výztuže pro pneumatiky, ocelová vlákna Dramix
Bekaert je světovou jedničkou a technologickým lídrem na trhu transformace ocelových drátů a vláken včetně povrchové
úpravy. V Moravskoslezském kraji působí již od roku 1998 a portfolio její české pobočky se sídlem v Petrovicích u Karviné je
poměrně široké. Vyrábí ocelová vlákna Dramix pro průmyslové podlahy, drátkobeton a 5D a 4D vlákna pro nové úrovně vyztužování betonu. Mimo to �rma působí také v Bohumíně.
Address: Petrovice 595, Petrovice u Karviné
Web: www.bekaert.com
Industries: Metallurgical industry, foundry industry
Country of origin: Belgium
Line of business: Manufacturer and supplier of steel products
Main products: Steel-cord tire reinforcement, steel �bre Dramix
Bekaert is the world’s technological leader in steel wire and �ber transformation, including surface �nish. It’s been operating in
the Moravian-Silesian region since 1998, building a rather broad portfolio with its Czech branch based in Petrovice u Karviné. It
produces steel �bre Dramix for industrial �oors, wire-concrete and 5D and 4D �bre for next-level reinforcement of concrete.
The company also operates in Bohumín.
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BIKE FUN International s.r.o.
Adresa: Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice
Web: www.bikefunint.com
Odvětví: Výroba jízdních kol
Země původu �rmy: Nizozemí
Předmět podnikání: Výroba všech typů jízdních kol
Hlavní produkty: Horská, trekingová, krosová, silniční a dětská kola, elektrokola
Společnost Bike Fun International byla založena v roce 2001 a je 100% vlastněna skupinou holandských investorů. Společnost
vyvíjí a vyrábí jak kola na zakázku, tak kola pod svými vlastními značkami Superior Bikes, Rock Machine a Frappé. Výrobní prostory
včetně administrativy se nachází v Kopřivnici, v areálu výroby světoznámé značky nákladních automobilů Tatra. Současná
výrobní kapacita továrny se pohybuje okolo 200 000 kol za rok.
Address: Areál Tatry 1445/2, Kopřivnice
Web: www.bikefunint.com
Industries: Bicycle manufacturing
Country of origin: Netherlands
Line of business: Manufacturing of all kinds of bicycles
Main products: Mountain, trekking, cross, road and kids bikes, e-bikes
BIKE FUN International was founded in 2001 and is entirely owned by a group of dutch investors. It develops and produces
bicycles both custom-ordered and under its own brands Superior Bikes, Rock Machine and Frappé. The manufacturing halls
and o�ces are located in Kopřivnice, on the premises of the world-famous truck producer TATRA. The current annual production capacity is around 200 000 bikes.
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BLANCO Professional
CZ spol. s r.o.
Adresa: Příborská 258, Frýdek-Místek, Chlebovice
Web: www.blanco-professional.com
Odvětví: Nerezová zařízení
Země původu �rmy: Německo
Předmět podnikání: Zboží pro komerční kuchyně, zdravotnická zařízení, dodavatel pro průmysl
Hlavní produkty: Dřezy, nerezové kuchyňské nástroje pro komerční použití
BLANCO Professional je specialistou v oblasti zpracování nerezové oceli, hliníku a vysoce kvalitního plastu. Tato skupina �rem
v rodinném vlastnictví působí na mezinárodním trhu a zaměstnává přibližně 700 zaměstnanců ve čtyřech výrobních závodech
a osmi dceřiných společnostech v Německu i v zahraničí. Tato skupina je dceřinou společností rodinného podniku BLANC
& FISCHER.
Address: Příborská 258, Frýdek-Místek, Chlebovice
Web: www.blanco-professional.com
Industries: Stainless steel equipment
Country of origin: Germany
Line of business: Commercial kitchen equipment, medical devices, industry supplier
Main products: Sinks, stainless steel kitchen equipment for commercial purposes
BLANCO Professional is a specialist in the �eld of processing of stainless steel, aluminum and high-grade plastic. This group of
family-owned companies operates in the international market and employs approximately 700 people in 4 manufacturing
plants and 8 subsidiaries both in Germany and abroad. It itself is a subsidiary of the family-owned BLANC & FISHER.
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BONATRANS GROUP a.s.
Adresa: Revoluční 1234, Bohumín
Web: www.bonatrans.cz
Odvětví: Hutnický a slévárenský průmysl
Země původu �rmy: Nizozemí
Předmět podnikání: Vývoj a výroba železničních dvojkolí, kol, náprav a obručí pro všechny typy kolejových vozidel
Hlavní produkty: Vlakové nápravy a kola
Zkušenosti s vývojem a s dodávkami dvojkolí a jejich dílů pro různorodé aplikace a dle různorodých technických podmínek do
více než 80 zemí světa umožňují dodat zákazníkovi výrobek, který je optimalizován pro konkrétní použití. BONATRANS uvede
každoročně do provozu okolo padesáti nových výrobků. BONATRANS se také intenzivně zabývá snižováním hluku při provozu
kolejových vozidel. V této oblasti nabízí vlastní originální konstrukci pryží odpruženého kola pro městskou a příměstskou
dopravu a také různé varianty vlastních tlumičů hluku přesně „laděných“ dle požadavků a potřeb zákazníka.
Address: Revoluční 1234, Bohumín
Web: www.bonatrans.cz
Industries: Metallurgical industry, foundry industry
Country of origin: Netherlands
Line of business: Development and production of wheelsets, wheels, axles and tires for all kinds of railway vehicles
Main products: Railway axles and wheels
Thanks to experiences in development and supply of wheelsets and related parts for varied usage and with diverse technical
conditions to more than 80 countries around the globe, it can provide its clients with products optimized for a speci�c usage.
BONTRANS introduces around 50 new products every year. It is also heavily invested in minimizing rail noise. In this regard, it
o�ers an original construction of a rubber-sprung wheel for urban and suburban transport, as well as a variety of customer
tailored noise silencers.
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BORCAD cz s.r.o.
Adresa: Fryčovice 789, Fryčovice
Web: www.borcad.cz
Odvětví: Kolejová a zdravotnická technika
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Výrobce kolejové a zdravotnické techniky
Hlavní produkty: Interiéry pro osobní vlaky, sedadla, nemocniční postele
Společnost BORCAD cz byla založena v roce 1990 jako konstrukčně-vývojové studio současným spolumajitelem a jednatelem Ing. Ivanem Borutou. Dnes je BORCAD cz předním evropským výrobcem kolejové a zdravotnické techniky. Společnost má
240 zaměstnanců, exportuje do více jak 80 zemí světa a díky jedinečnému designu a originálním konstrukčním řešením patří
k nejinovativnějším �rmám v oboru.
Address: Fryčovice 789, Fryčovice
Web: www.borcad.cz
Industries: Products for railway transport and medical services
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Manufacturer of products for railway transport and medical services
Main products: Passenger train interiors, seats, hospital beds
BORCAD cz was established in 1990 as a design and development studio by the current co-owner and managing director, Ing.
Ivan Boruta. Today, BORCAD cz is Europe’s leading railway transport and medical services product manufacturer. With 240
employees, the company exports into more than 80 countries around the globe and thanks to unique design and original
construction solutions, is one of the most innovative companies in its �eld.
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BRANO GROUP, a.s.
Adresa: Opavská 1000, Hradec nad Moravicí
Web: www.brano.eu
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Výrobce automobilových komponentů, zvedacích zařízení, plynových a elektrických kotlů
Hlavní produkty: Automobilové zámkové systémy, pedálové systémy, páky ruční brzdy, tlumiče, zavírače dveří atd.
Historicky první předchůdce dnešní organizace BRANO GROUP vznikl v Hradci nad Moravicí v roce 1862. Roku 2012 tak �rma
oslavila již 150 let svého trvání. Jedná se o ryze českou společnost, která se v České republice nachází vedle Hradce nad
Moravicí rovněž v Olomouci, Zubří, Litovli, Uničově, Jablonci nad Nisou, Jilemnici, Jičíně, Rakovníku a Novém Boru. Své pobočky
má i v zahraničí, a to na Slovensku, v Německu, Rusku, Číně, Jihoafrické republice a USA. K zákazníkům patří prakticky všechny
světové automobilky. Firma se také intenzivně věnuje vývoji a inovacím. Výzkumné a vývojové oddělení �rmy pracuje na
projektech, které pocházejí jak z vlastního vývoje, tak z vývoje ve spolupráci se zákaznickým partnerem.
Address: Opavská 1000, Hradec nad Moravicí
Web: www.brano.eu
Industries: Automotive industry
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Manufacturer of car components, hoisting devices, gas and electric boilers
Main products: Car locking systems, pedal systems, hand brake levers, dampers, door closers, etc.
The �rst BRANO GROUP predecessor was established in Hradec nad Moravicí in 1862, which is why in 2012, the company
celebrated its 150th anniversary. It is a purely Czech company with plants not only in Hradec nad Moravicí, but also Olomouc,
Zubří, Litovel, Uničov, Jablonec nad Nisou, Jilemnice, Jičín, Rakovník, and Nový Bor. It also has branches abroad - namely
Slovakia, Germany, Russia, China, South Africa, and the US. Virtually all clients of the company are world-class car companies.
The company is also highly engaged in research and development. Its R&D department works on projects both from its own
development and from development in collaboration with a client.
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Brembo Czech s.r.o.
Adresa: Na Rovince 875, Ostrava-Hrabová
Web: www.brembo.com
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Itálie
Předmět podnikání: Výroba brzdových součástek pro osobní i závodní užití
Hlavní produkty: Brzdy pro automobily a motocykly
Firma Brembo byla založena v roce 1961 v městečku Curno v provincii Bergamo, tam je dnes pouze centrální montážní závod.
Sídlem �rmy je město Stezzano. Brzy po založení se společnost začala specializovat na výrobu kotoučových brzd, které v té
době byly téměř výhradně dováženy ze Spojeného království. V současnosti působí po celém světě, skupina BREMBO se stala
světovým lídrem v designu, vývoji a produkci špičkových brzdných systémů, které vyrábí např. pro Porsche, Ferrari, ale i pro
závodní vozy F1.
Address: Na Rovince 875, Ostrava-Hrabová
Web: www.brembo.com
Industries: Automotive industry
Country of origin: Italy
Line of business: Manufacturer of brake parts for both personal usage and racing
Main products: Brakes for cars and motorcycles
Brembo was established in 1961 in Curno, Bergamo, which is now where only the central processing plant is located. The
company itself is based in Stezzano. Soon after its establishment, it shifted focus on manufacturing disc brakes, which were
imported solely from the UK at that time. Currently, the company operates all around the world. The BREMBO group became
the global leader in design, manufacturing and production of top-notch braking systems for customers such as Porsche,
Ferrari, but also for the F1 race cars.
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Brose CZ spol. s .r.o.
Adresa: Průmyslový park 302, Kopřivnice
Web: www.brose.com
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Německo
Předmět podnikání: Výrobce a dodavatel komponentů pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Mechatronické systémy pro dveře, sedadla nebo elektrické motory
Firma je v České republice ve svém výrobním závodě v Kopřivnici a Rožnově p. Radhoštěm zaměřena na výrobu a vývoj
sedadlových systémů, uzamykacích systémů bočních, zadních i bočních posuvných dveří a také na výrobu elektromotorů EBS,
ventilátorů topení a klimatizace osobních automobilů. V rámci celé skupiny BROSE by se pak česká pobočka měla stát kompetenčním centrem pro výrobu sedacích systémů s vlastním vývojem a zákaznickými týmy.
Address: Průmyslový park 302, Kopřivnice
Web: www.brose.com
Industries: Automotive industry
Country of origin: Germany
Line of business: Manufacturer and supplier of components for the automotive industry
Main products: Mechatronic systems for doors, seats or electric motors
In Czech Republic, with its production plants in Kopřivnice and Rožnov p. Radhoštěm, the company focuses on manufacturing
and development of seating systems, locking systems for side, back and sliding doors and production of EBS electric motors,
heater fans and air conditioning of passenger cars. Within the entire BROSE group, the Czech branch should become a
competency center for the production of seating systems with its own development and customer teams.

CGI IT Czech Republic s.r.o.
Adresa: Technologická 4, Ostrava-Pustkovec
Web: www.cz.cgi.com
Odvětví: ICT
Země původu �rmy: Kanada
Předmět podnikání: IT služby a konzultace
Hlavní produkty: Komplexní poradenství, outsourcing, CRM systémy, digitalizace
CGI je přední globální �rma působící v oblasti IT konzultací a služeb založená v roce 1976. Na českém trhu působí od roku 1993.
Tým české pobočky CGI spolupracuje na projektech pro mnohé z nejvýznamnějších organizací z okolních zemí regionu, včetně
Ruska, Bulharska, Chorvatska, Makedonie, Černé Hory, Rumunska a Srbska. CGI IT Czech Republic má své kanceláře v Praze,
Brně a v Ostravě, kde si pro své působení vybral areál MSIC.
Address: Technologická 4, Ostrava-Pustkovec
Web: www.cz.cgi.com
Industries: ICT
Country of origin: Canada
Line of business: IT services and consulting
Main products: Complex counseling, outsourcing, CRM systems, digitalization
Established in 1976, CGI is a prominent global company acting in the �eld of IT consultancy and services. It entered the Czech
market in 1993. The Czech subsidiary’s team cooperates on projects for many of the most important organizations in
neighbouring countries – including Russia, Bulgaria, Croatia, Macedonia, Montenegro, Romania and Serbia. CGI IT Czech
Republic has o�ces in Prague, Brno and Ostrava, where the MSIC campus was chosen.

15

Continental Automotive
Czech Republic s.r.o.
Adresa: Kopanská 1713, Frenštát pod Radhoštěm
Web: www.continental-automotive.com
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Německo
Předmět podnikání: Dodavatel a výrobce pro automobilový průmysl, vývoj technologií
Hlavní produkty: Pneumatiky
Společnost Continental má v Moravskoslezském kraji dva závody – výrobní ve Frenštátu pod Radhoštěm a v Ostravě, kde se
nachází jediné R&D centrum v rámci celé České republiky. Toto vývojové centrum je kompetentní pro celosvětový výzkum
a vývoj v oblasti senzorů a aktuátorů. Tyto špičkové technologické systémy hrají stále důležitější roli při dalším snižování emisí
a spotřeby paliva vysoce efektivních nízkoemisních spalovacích motorů.
Address: Kopanská 1713, Frenštát pod Radhoštěm
Web: www.continental-automotive.com
Industries: Automotive industry
Country of origin: Germany
Line of business: Manufacturer and supplier for the automotive industry, technology developer
Main products: Tires
Continental has 2 plants in the Moravian-Silesian region - a production plant in Frenštát p. Radhoštěm and in Ostrava, where
the only R&D center in Czech Republic is located. This center is competent for worldwide R&D in the �eld of sensors and
actuators. These top-of-the-line technologies play a more and more important role in additional reduction of emissions and
fuel consumption of high-e�ciency low-emission combustion engines.
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CROMODORA
WHEELS s.r.o.
Adresa: Průmyslová 369, Mošnov
Web: www.cromodorawheels.it
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Itálie
Předmět podnikání: Výroba kovaných a litých kol
Hlavní produkty: Kovaná a litá kola z různých slitin
V současné době má CROMODORA dva výrobní závody. První z nich je v Ghedi (Brescia) v Itálii, kde se nachází také vedení
�rmy a vývojové centrum pro celou skupinu. Druhý závod se nachází v Mošnovské průmyslové zóně, kde vyrábí kola již od roku
2008. Prostřednictvím tohoto výrobního závodu CROMODORA uspokojuje požadavky svých zákazníků na konkurenční
náklady. CROMODORA WHEELS získala certi�kaci jako o�ciální dodavatel nejprestižnějších světových výrobců automobilů,
jako jsou: jsou: BMW, Jaguar Land Rover, Daimler (včetně AMG a Smart), Porsche, Audi, Volkswagen, Škoda a Fiat.
Address: Průmyslová 369, Mošnov
Web: www.cromodorawheels.it
Industries: Automotive industry
Country of origin: Italy
Line of business: Manufacturing of forged and cast alloy wheels
Main products: Forged and cast wheels from various alloys
CROMODORA currently has 2 production plants. The �rst one stands in Ghedi, Italy, which is also where the company
management and the R&D center of the entire group are located. The second plant is in Mošnov’s industrial zone, where it has
been producing wheels since 2008. Through this plant, CROMODORA satis�es cost-related requirements of its customers.
CROMODORA WHEELS is certi�ed as the o�cial supplier for the most prestigious car makers around the world, such as BMW,
Jaguar Land Rover, Daimler (incl. AMG and Smart), Porsche, Audi, Volkswagen, Škoda and Fiat.
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Daechang Seat s.r.o.
Adresa: Konská 745, Třinec
Web: www.godsc.co.kr
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Jižní Korea
Předmět podnikání: Výrobce a dodavatel pro automobilový průmysl, převážně pro Hyundai a Kia
Hlavní produkty: Rámy automobilových sedaček
Daechang Seat s.r.o. – výrobce komponentů pro automobilový průmysl je předním dodavatelem pro společnosti Hyundai
Motors Czech a KIA Motors Slovakia. Mateřská �rma v Jižní Koreji byla založena v roce 1979, od té doby však vytvořila další
pobočky v 5 zemích světa. V roce 2007 byla otevřena pobočka v České Republice v průmyslové zóně Třinec-Baliny. Specializací
�rmy je robotické automatické svařování v ochranné atmosféře a rovněž robotické odporové svařování.
Address: Konská 745, Třinec
Web: www.godsc.co.kr
Industries: Automotive industry
Country of origin: South Korea
Line of business: Manufacturer and supplier for the automotive industry, largely for Hyundai and Kia
Main products: Car seat frames
Daechang Seat s.r.o. - producer of components for the automotive industry - is a major supplier for Hyundai Motors Czech and
KIA Motors Slovakia. The parent company was founded in 1979 in South Korea. Since then, it established more branches in
5 other countries. The Czech branch was opened in 2007 in the industrial zone of Třinec-Baliny. The company specializes in
robotically automated gas shielded welding as well as robotic resistance welding.
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Den Braven Czech and Slovak a.s.
Adresa: Úvalno 353, Úvalno
Web: www.denbraven.cz
Odvětví: Chemický průmysl
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Výroba, prodej a distribuce stavební chemie
Hlavní produkty: Tmely, silikony, lepidla a polyuretanové pěny
Společnost Den Braven Czech and Slovak zásobuje všechny významné řetězce zaměřené na stavebniny, jako jsou Bauhaus,
Baumax, Hornbach, OBI a další. Disponuje optimální sítí distribučních center, oddělením technického rozvoje a poradenství,
vlastními a smluvními zkušebními laboratořemi a vyškolenými obchodními zástupci, kteří jsou připraveni zajistit svým zákazníkům expresní dodávku vybraného zboží.
Address: Úvalno 353, Úvalno
Web: www.denbraven.cz
Industries: Chemical industry
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Manufacturing, sales and distribution of construction chemistry
Main products: Mastics, silicone sealants and PU foams
Den Braven Czech and Slovak supplies all eminent chain stores dealing with construction materials, such as Bauhaus, Baumax,
Hornbach, OBI, etc. It has an optimal distribution network, R&D and consultancy departments, both its own and contractual
test labs and trained commercial representatives, who are able and ready to provide their customers with rapid delivery of
selected goods.
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DONGHEE Czech s.r.o.
Adresa: Průmyslová 2060, Český Těšín
Web: www.donghee.cz
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Jižní Korea
Předmět podnikání: Výrobce průmyslové prádelenské techniky
Hlavní produkty: Nápravy a jejich části, palivové nádrže, pedálové moduly, střešní systémy
DONGHEE Group působí na globální bázi založením výrobních poboček v Koreji, USA - Alabama, Číně, Slovensku, České
republice, Turecku a Rusku. Společnost DONGHEE Czech je součástí skupiny DONGHEE Group a sídlí od roku 2007 v Českém
Těšíně. Firma byla oceněna Národní cenou kvality model Excellence. Z hlediska zákaznické spokojenosti pak je obrovským
úspěchem zisk ocenění 5 star přímo od �rmy Hyundai-Kia Motor Company.
Address: Průmyslová 2060, Český Těšín
Web: www.donghee.cz
Industries: Automotive industry
Country of origin: South Korea
Line of business: Manufacturing of components for the automotive industry
Main products: Axles and related parts, fuel tanks, pedal modules, roof systems
DONGHEE Group operates on a global scale through establishing production branches in Korea, USA - Alabama, China,
Slovakia, Czech Republic, Turkey and Russia. The company DONGHEE Czech joined the group in 2007, opened in Český Těšín.
The company was awarded the National Quality Award Model Experience. In terms of customer satisfaction, the acceptance
of the 5-star award directly from Hyundai-Kia Motor Company was a huge success.
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DONGWON CZ, s.r.o.
Adresa: Konská 745, Třinec
Web: www.dongwon.cz
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Jižní Korea
Předmět podnikání: Komponenty pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Části karoserie, bezpečnostní prvky, palubní desky
Dongwon CZ, se sídlem v Třinci, je dodavatelem komponent pro koncern Hyundai Motor Manufacturing a KIA Slovakia.
Specializuje se na výrobu částí karoserie tj. dveřních rámů a dále bezpečnostních prvků a nosičů palubních desek. Společnost
zaměstnává cca 600 zaměstnanců.
Address: Konská 745, Třinec
Web: www.dongwon.cz
Industries: Automotive industry
Country of origin: South Korea
Line of business: Components for the automotive industry
Main products: Automobile body parts, safety features, dashboards
Dongwon CZ, based in Třinec, is a supplier for Hyundai Motor Manufacturing and Kia Slovakia. It specializes in production of
automobile body parts (like door frames), safety components and dashboard holders. The company employs around 600
employees.
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Dura Automotive
Systems CZ s.r.o.
Adresa: Průmyslový park 300, Kopřivnice
Web: www.duraauto.com
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: USA
Předmět podnikání: Vývoj a výroba ovládacích a řídicích systémů pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Řadicí systémy, lanka, táhla, bovdeny, pedálové systémy
Společnost vstoupila do České republiky v roce 2000, od roku 2002 sídlí česká pobočka v Průmyslovém parku Kopřivnice.
Vzhledem ke své velikosti a dosahovaným výsledkům není tento závod jen montážním, ale má vlastní testovací centrum
a podílí se na zajišťování činností pro ostatní závody v oblasti nákupu, testování a zavádění inovací výrobních technologií. Tato
komplexnost, jak v zákaznické základně, tak v sortimentu dodávaných výrobků a poskytovaných služeb, zaručuje schopnost
růstu a dosahování vynikajících výsledků.
Address: Průmyslový park 300, Kopřivnice
Web: www.duraauto.com
Industries: Automotive industry
Country of origin: USA
Line of business: Development and manufacturing of actuating and steering systems for the automotive industry
Main products: Gear shifting systems, strings, bowden cables, pedal systems
The company entered the Czech Republic in 2000. Since 2002, the Czech branch is based in the Industrial park Kopřivnice.
Considering the size and results reached, this plant is not only an assembly plant, but also a testing center. It also helps other
plants in purchasing, testing and introduction of innovative manufacturing technologies. This comprehensiveness, both in the
customer base and portfolio of products and services delivered, ensures the ability to grow and reach excellent results.
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ELCOM, a. s.
Adresa: Technologická 374/6, Ostrava-Pustkovec
Web: www.elcom.cz
Odvětví: Mechatronika
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Řešení v oblasti inteligentních testovacích a měřicích systémů
Hlavní produkty: Elektrické pohony, měniče, průmyslové napájecí systémy, testovací a měřicí systémy atd.
Technologická společnost ELCOM poskytuje vysoce specializované služby v oblasti silnoproudé elektrotechniky, elektroenergetiky, měřicí techniky a průmyslové automatizace. Firma disponuje kompletním portfoliem činností od projektování,
designu navrhovaného řešení, vývoje SW, přes výrobu dodávaných zařízení až po instalaci a technickou podporu u zákazníka.
Společnost je jako dodavatel aktivní zejména v regionech střední Evropy, na blízkém východě, ve Spojených státech
amerických a v Číně.
Address: Technologická 374/6, Ostrava-Pustkovec
Web: www.elcom.cz
Industries: Mechatronics
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Smart test and measure system solutions
Main products: Electric propulsion, inverters, industrial power-supply systems, test and measurement systems, etc.
The tech company ELCOM provides highly specialized services in power engineering, measurement devices and industrial
automation. The company’s portfolio includes planning, design of proposed solutions, SW development, manufacturing and
on-site installation of delivered devices and tech support. As a supplier, it is especially active in the regions of Central Europe,
the Middle East, USA and China.
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Erdrich Umformtechnik s.r.o.
Adresa: Červený dvůr 1130/39, Krnov
Web: www.erdrich.cz
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Německo
Předmět podnikání: Dodavatel lisovaných součástek pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Sestavy do stěračových systémů, lisované díly pro brzdové systémy, mechanismy bezpečnostních pásů
a sedaček
Společnost Erdrich Umformtechnik GmbH působí na trhu již více než 50 let. Od roku 2006 působí také v krnovské průmyslové
zóně Červený Dvůr v blízkosti hranice s Polskem s cílem rozšířit obchodní aktivity ve střední a východní Evropě. Kromě České
republiky má společnost své pobočky také v Německu, USA a v Číně.
Address: Červený dvůr 1130/39, Krnov
Web: www.erdrich.cz
Industries: Automotive industry
Country of origin: Germany
Line of business: Supplier of molded components for the automotive industry
Main products: Assemblies for windscreen wiper systems, stamped parts, braking systems parts, safety belt and seat
parts
Erdrich Umformtechnik GmbH has been in the market for more than 50 years. Since 2006, it also operates in the Industrial
zone Červený Dvůr near the Polish border with the goal of expanding its business activities in East and Central Europe. Aside
from the Czech Republic, the company also has branches in Germany, USA and China.
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Erich Jaeger, s.r.o.
Adresa: Průmyslový park 304, Kopřivnice
Web: www.erich-jaeger.cz
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Německo
Předmět podnikání: Výroba elektrických spojení pro různá odvětví
Hlavní produkty: Kabelové svazky, spirálové kabely, konektory, zásuvky
Jako globální hráč je skupina JAEGER zastoupena po celém světě. Přitom přes 1 000 pracovníků pracuje na inovativních
řešeních pro zákazníky. Se sídlem �rmy v Německu, výrobními závody v České republice, Mexiku a v Číně, jakož i prodejními
zastoupeními v USA, Francii, Polsku a Itálii, je tak skupina JAEGER v kteroukoli dobu v bezprostřední blízkosti svých zákazníků.
V Moravskoslezském kraji sídlí Erich Jaeger od roku 2005 v průmyslovém parku Kopřivnice-Vlčovice.
Address: Průmyslový park 304, Kopřivnice
Web: www.erich-jaeger.cz
Industries: Automotive industry
Country of origin: Germany
Line of business: Manufacturing of electrical connections for various industries
Main products: Cable bundles, spiral cables, connectors, sockets
As a global player, the JAEGER group is represented worldwide. Over 1 000 employees works on innovative solutions for their
clients. Based in Germany, with production plants in the Czech Republic, Mexico and China and sales agencies in the US,
France, Poland and Italy, the JAEGER group is always within reach of their customers. In the Moravian-Silesian region, Erich
Jaeger has been operating in the Industrial park Kopřivnice-Vlčovice since 2005.
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Gates Hydraulics s.r.o.
Adresa: Dětmarovická 409/1, Karviná
Web: www.gateshydraulics.cz
Odvětví: Strojírenský průmysl
Země původu �rmy: USA
Předmět podnikání: Výroba a distribuce komponentů pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Hnací řemeny, hydraulické systémy, kovové součástky pro hydraulické hadice
Společnost Gates Hydraulics je součástí nadnárodní společnosti Gates Corporation založené v roce 1911. Společnost sídlící
v Denveru, Colorado, USA má výrobní podniky a zastoupení na všech hlavních trzích s automobilovou a průmyslovou
technikou v rámci Evropy, Severní Ameriky, Asie, Austrálie a Jižní Ameriky. Společnost Gates Hydraulics působí v Moravskoslezském kraji od roku 2005, kdy si od města Karviná pronajala výrobní halu v průmyslové zóně Nové Pole.
Address: Dětmarovická 409/1, Karviná
Web: www.gateshydraulics.cz
Industries: Mechanical engineering
Country of origin: USA
Line of business: Manufacturing and distribution of components for the automotive industry
Main products: Serpentine belts, hydraulic systems, metal parts for hydraulic hoses
Gates Hydraulics is a part of the multinational company Gates Corporation founded in 1911. Based in Denver, Colorado, the
company has production plants and agencies in all major automotive and industrial markets in Europe, North America, Asia,
Australia and South America. It’s been operating in the Moravian-Silesian region since 2005, when it rent a production hall in
the industrial zone Nové Pole in Karviná.
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Global Tungsten
& Powders spol. s r.o.

Adresa: Zahradní 1442/46, Bruntál
Web: www.globaltungsten.com
Odvětví: Chemický průmysl
Země původu �rmy: Rakousko
Předmět podnikání: Výroba a hutní zpracování neželezných kovů a jejich slitin
Hlavní produkty: Wolframové a wolframkarbidové prášky, chemické sloučeniny a přípravky
Společnost vznikla v roce 2007 uzavřením společenské smlouvy mezi OSRAM Bruntál a německým OSRAM Mnichov. Od roku
2008 je již vlastněna rakouským investorem skupiny Plansee a nese název Global Tungsten & Powder. Centrála a zároveň druhý
výrobní závod společnosti Global Tungsten & Powders se nachází v Pensylvánii v USA.
Address: Zahradní 1442/46, Bruntál
Web: www.globaltungsten.com
Industries: Chemical industry
Country of origin: Austria
Line of business: Production and metallurgical processing of non-ferrous metals and alloys
Main products: Wolfram and tungsten-carbide based powders, chemical compounds and preparations
The company came into being in 2007, when OSRAM Bruntál (Czech Republic) and OSRAM München (Germany) signed a
partnership. Since 2008, it is owned by an Austrian investor Plansee Group, which led to a change in the company’s name to
Global Tungsten & Powders. The headquarters, as well as the company’s second production plant, are located in Pennsylvania,
USA.
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GRUPO ANTOLIN OSTRAVA s.r.o.
Adresa: Na Rovince 912, Ostrava-Hrabová
Web: www.grupoantolin.com
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Španělsko
Předmět podnikání: Výrobce a dodavatel interiérových prvků pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Stropní systémy, dveře, sedadla, osvětlení a obložení interiéru aut
Španělská společnost GRUPO ANTOLIN působí ve 26 zemích světa a mezi její největší odběratele patří koncerny Ford,
Volkswagen a Renault. Ostravská pobočka GRUPO ANTOLIN OSTRAVA vyrábí stropní čalounění do vozů, zejména pro
automobilky Hyundai a Kia. V průmyslové zóně Ostrava-Hrabová vyrábí od roku 2008. Vedle Ostravy má Grupo Antolin v České
republice ještě dalších 5 výrobních závodů.
Address: Na Rovince 912, Ostrava-Hrabová
Web: www.grupoantolin.com
Industries: Automotive industry
Country of origin: Spain
Line of business: Manufacturer and supplier of interior parts for the automotive industry
Main products: Roof systems, doors, seats, interior lighting and padding
The Spanish GRUPO ANTOLIN operates in 26 countries all around the world, with its most prominent clients being Ford,
Volkswagen and Renault. The company’s Czech branch produces roof paddings, namely for Hyundai and KIA. The production
in the industrial zone of Ostrava-Hrabová started in 2008. Aside from this one, GRUPO ANTOLIN has 5 other production
plants in the Czech Republic.
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GS Caltex Czech, s.r.o.
Adresa: Bohumínská 455/20, Karviná
Web: www.gscaltex-czech.com
Odvětví: Zpracovatelský průmysl
Země původu �rmy: Jižní Korea
Předmět podnikání: Výroba z plastů a pryží
Hlavní produkty: Výroba automobilových komponentů, díly pro domácí spotřebiče
Společnsot GS Caltex byla založena v roce 1967 jako první privátní ropná společnost v Koreji. GS Caltex Czech je její první
evropskou pobočkou. Finální materiály mají široké použití např. při výrobě automobilových komponentů, a to jak interiérových,
tak exteriérových dílů, či také dílů pro domácí spotřebiče. V současnosti vyrábí na 4 výrobních linkách ve výrobní hale o rozloze
6 000 m², dále disponuje dvěma sklady pro vstupní a výstupní materiál o celkové rozloze 8 000 m². Výrobní kapacita je až 50 000
tun materiálu ročně.
Address: Bohumínská 455/20, Karviná
Web: www.gscaltex-czech.com
Industries: Processing industries
Country of origin: South Korea
Line of business: Plastic and rubber products
Main products: Production of car parts, components for home appliances
GS Caltex was established in 1967 to become the �rst private oil company in Korea. GS Caltex Czech is its �rst European
branch. The �nal materials produced have a wide use, like in production of car components, both interior and exterior, or parts
for home appliances. Currently, the production utilizes 4 production lines in a 6 000 m² hall. It also has 2 depots for incoming
and outgoing materials with a total size of 8 000 m². The annual production capacity is up to 50 000 tons of material.
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Hanon Systems Autopal s.r.o.
Adresa: Lužická 984/14, Nový Jičín
Web: www.hanonsystems.com
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Jižní Korea
Předmět podnikání: Vývoj a výroba komponentů klimatizační a chladící techniky pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Klimatizační hadice, CO2 akumulátory, vnitřní výměníky tepla, chladiče, kondenzátory atd.
Společnost Hanon Systems se sídlem v Koreji má 40 výrobních závodů a 4 globální technická centra ve 20 zemích světa v Asii,
Americe a Evropě. Ve vývoji, výrobě a administrativě zaměstnává přibližně 16 500 lidí. Hanon Systems Autopal v ČR provozuje
dvě technická centra a dva výrobní závody v Novém Jičíně a Hluku (Zlínský kraj). Významnými zákazníky společnosti jsou Ford,
VW, Hyundai, Jaguar Land Rover, Porsche, BMW, Renault, Volvo, Audi, McLaren, Seat, Bentley a další.
Address: Lužická 984/14, Nový Jičín
Web: www.hanonsystems.com
Industries: Automotive industry
Country of origin: South Korea
Line of business: Development and manufacturing of components for air-conditioning
and cooling systems for the automotive industry
Main products: Hoses for air-conditioning, CO2 accumulators, internal heat exchangers, coolers, condensers, etc.
Based in Korea, the company has 40 production plants and 4 global tech centers in 20 countries located in Asia, America and
Europe. It employs around 16 500 people in development, production and administrative. In Czech Republic, Hanon Systems
Autopal has 2 tech centers and 2 production plants in Nový Jičín and Hluk (Zlín Region). Prominent clients include Ford, VW,
Hyundai, Jaguar Land Rover, Porsche, BMW, Renault, Volvo, Audi, McLaren, Seat, Bentley and others.
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Hanwha Advanced
Materials Europe, s.r.o.
Adresa: Příborská 280, Frýdek-Místek
Web: www.hanwhacz.cz
Odvětví: Pryžová a plastová výroba
Země původu �rmy: Jižní Korea
Předmět podnikání: Výroba plastových dílů pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Technické díly z EPP a kompozitních materiálů
Společnost Hanwha Advanced Materials Europe je součástí mezinárodní skupiny Hanwha corporation se sídlem v jihokorejském Soulu. Společnost byla založena v roce 2007, po dvou letech byla zahájena výroba v Chlebovicích u Frýdku-Místku.
Hlavním zaměřením společnosti je výroba plastových dílů pro automobilový průmysl a dále výroba EPP granulátu (expandovaného polypropylenu) pro další zpracování.
Address: Příborská 280, Frýdek-Místek
Web: www.hanwhacz.cz
Industries: Plastic and rubber products
Country of origin: South Korea
Line of business: Manufacturing of plastic parts for the automotive industry
Main products: Technical components made from EPP and composite materials
Hanwha Advanced Materials Europe is a member of the international group Hanwha corporation based in Seoul, South Korea.
The company was established in 2007, with production in Chlebovice u Frýdku-Místku started 2 years later. It is mainly focused
on the manufacturing of plastic parts for the automotive industry and production of EPP granulate (expanded polypropylene)
for additional processing.
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HE3DA s. r. o.
Adresa: Průmyslová 7, Horní Suchá
Web: www.he3da.cz
Odvětví: Automobilový průmysl (elektrotechnika a energetika)
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Vývoj bateriových technologií
Hlavní produkty: Autobaterie nové generace
Česká společnost HE3DA, která se zabývá vývojem bateriových technologií, začala v Horní Suché na Karvinsku s projektem
MES (Magna Energy Storage) na výrobu baterií za 5,5 miliardy korun. Cílem je vybudování dvou linek na výrobu akumulátorů
s 3D prostorovými elektrodami na bázi lithiových nanomateriálů a také novou halu určenou pro další vývoj. Baterie díky využití
nanomateriálů dokážou energii uchovávat dlouhodobě bez větších ztrát, a navíc jsou podstatně menší než současné lithium
-iontové baterie.
Address: Průmyslová 7, Horní Suchá
Web: www.he3da.cz
Industries: Automotive industry (electronics and energy)
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Development of battery technologies
Main products: Next-generation car batteries
The Czech company, dealing with battery development, started out in Horní Suchá (Karviná) with the 5,5 billion CZK project
MES (Magna Energy Storage) for the manufacturing of batteries. The goal is to build 2 production lines for the production of
batteries with 3D electrodes (based on lithium nanomaterials), as well as a new hall intended for further development. Thanks
to the utilization of nano-materials, these batteries are able to accumulate energy for a long time without signi�cant selfdischarge. Moreover, these batteries are signi�cantly smaller than current Li-Ion batteries.
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Hronovský s.r.o.
Adresa: Zahradní, Bruntál
Web: www.hronovsky.cz
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Dodavatel kabelových svazků a součástek pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Kabelové svazky, elektromechanické příslušenství
Společnost Hronovský sídlí v Novém Městě nad Metují. Má několik poboček v Náchodě, v Čenkově a od ledna 2016 má
v Bruntále nové výrobní středisko, které si vyžádalo investici ve výši zhruba 11 milionů korun. Společnost má také jednu pobočku v Bulharsku.
Address: Zahradní, Bruntál
Web: www.hronovsky.cz
Industries: Automotive industry
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Supplier of cable bundles and parts for the automotive industry
Main products: Cable bundles, electro-mechanical accessories
The company is based in Nové Město nad Metují. It has several branches in Náchod, Čenkov and, since January 2016, a new
production center in Bruntál, built for around 11 million CZK. It also has a branch in Bulgaria.
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Huisman Konstrukce, s.r.o.
Adresa: Nádražní 289, Sviadnov
Web: www.huismanequipment.com/cz
Odvětví: Strojírenský průmysl
Země původu �rmy: Nizozemí
Předmět podnikání: Výroba „hi-tech“ strojírenských výrobků s vysokou přidanou hodnotou
Hlavní produkty: Vrtné soupravy, pozemní a námořní jeřáby, zařízení pro pokládání potrubí v moři, zařízení pro zábavní průmysl
Společnost Huisman působí ve Sviadnově u Frýdku-Místku od roku 1997. Výrobní závod patří do nadnárodní skupiny Huisman,
která je světovou špičkou ve svém oboru. Další výrobní závody jsou v Číně, Brazílii a v nizozemském Schiedamu, kde je rovněž
centrála celé skupiny. V Austrálii, Norsku a Singapuru má �rma obchodní zastoupení včetně projektové a servisní podpory.
Výrobky společnosti Huisman míří výhradně na export do celého světa. Zařízení ze Sviadnova je možné vidět například
v Mexickém zálivu, u pobřeží Afriky, na amerických ropných polích, v západní Austrálii nebo v Hongkongu.
Address: Nádražní 289, Sviadnov
Web: www.huismanequipment.com/cz
Industries: Mechanical engineering
Country of origin: Netherlands
Line of business: Manufacturing of “hi-tech” engineering products with high added value
Main products: Drilling rigs, land and marine cranes, marine ducting machinery, appliances for the entertainment industry
Since 1997, the company operates in Sviadnov (Frýdek-Místek). The production plant belongs to the multinational Huisman
Group, a global leader in its �eld. Other production plants are in China, Brazil and Schiedam, Netherlands, which is where the
headquarters of the whole Group are also located. The company’s business agencies (including project and service assistance)
are in Australia, Norway and Singapore. Products are intended exclusively for worldwide export. The machinery made in
Sviadnov can be seen in Gulf of Mexico, African coasts, on American oil �elds, in western Australia, or Hong-Kong.
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Husqvarna
Manufacturing CZ s.r.o.

Adresa: Jesenická 146/28, Vrbno pod Pradědem
Web: www.husqvarnamanufacturing.cz
Odvětví: Pryžová a plastová výroba (zpracovatelský průmysl)
Země původu �rmy: Německo
Předmět podnikání: Výroba forem pro vstřikování technických dílů a termoplastů (převážně pro automobilový průmysl a zahradní techniku)
Hlavní produkty: Pryžové a plastové výlisky
Firma působí v kraji od roku 1991, koncem roku 2006 se začlenila do koncernu Husqvarna, který se stal majitelem �rmy
GARDENA Manufacturing GmbH, včetně jejích výrobních závodů. V roce 2011 byla �rma přejmenována na Husqvarna
Manufacturing CZ. Firma zaměstnává okolo 650 lidí, z toho 150 v druhém výrobním závodě v Bruntále. Vlastní výrobní prostory
o rozloze 14 700 m². Mezi hlavní odběratele společnosti se řadí Husqvarna, Gardena, Hella a Automotive lighting.
Address: Jesenická 146/28, Vrbno pod Pradědem
Web: www.husqvarnamanufacturing.cz
Industries: Plastic and rubber products (Processing industries)
Country of origin: Germany
Line of business: Manufacturing of injection moulds for technical parts and thermoplastics (mainly for the automotive industry and garden appliances)
Main products: Plastic and rubber moldings
The company has been active in the region since 1991. At the end of 2006, the company was incorporated into the Husquarna
concern, who became the owner of GARDENA Manufacturing GmbH (including its production plants). In 2011 the company’s
name was changed to Husqvarna Manufacturing CZ. The company employs about 650 people (with 150 employees in the
second production plant in Bruntál). The company’s production facilities are 14 700 m² in size. Major customers include
Husqvarna, Gardena, Hella and Automotive lighting.
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Hyundai Motor
Manufacturing Czech s.r.o.
Adresa: Hyundai 700/1, Nižní Lhoty
Web: www.hyundai-motor.cz
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Jižní Korea
Předmět podnikání: Výrobce automobilů
Hlavní produkty: Automobily Hyundai

Společnost Hyundai Motor Manufacturing Czech je historicky největší zahraniční investicí v České republice. Výstavba závodu
proběhla v rekordním čase – od vztyčení prvního pilíře k zahájení sériové výroby uběhlo pouhých 19 měsíců. Jedná se o první
výrobní závod Hyundai v Evropě, který odborná veřejnost právem označuje za jednu z nejmodernějších automobilek v Evropě.
Všechny modely vyráběné v závodě HMMC byly vyvinuty speciálně pro evropský trh v Technickém centru Hyundai v německém Rüsselsheimu a odpovídají vysokým požadavkům zdejších zákazníků na kvalitu, bezpečnost a atraktivní design.
Address: Hyundai 700/1, Nižní Lhoty
Web: www.hyundai-motor.cz
Industries: Automotive industry
Country of origin: South Korea
Line of business: Car maker
Main products: Hyundai cars
Hyundai Motor Manufacturing Czech is historically the largest foreign investment in the Czech Republic. The construction was
realized in record time - just 19 months from when the �rst pillar was set. It is the company’s �rst European branch, rightfully
labeled by experts as one of the most modern car factories in Europe. All car models produced in the HMMC plant were
speci�cally designed and developed for the European market, namely in the Hyundai Technical Centre in Rüsselheim, Germany and satisfy high customer expectations in terms of quality, safety and attractive design.
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ITT Holdings
Czech Republic s.r.o.

Adresa: Na Rovince 913, Ostrava-Hrabová
Web: www.itt.com
Odvětví: Strojírenský průmysl
Země původu �rmy: USA
Předmět podnikání: Výrobce vysoce technicky vyvinutých komponent pro průmysl, energetiku a dopravu
Hlavní produkty: Brzdové destičky a tlumiče pro automobily a vlakové soupravy
Společnost ITT Corporation je diverzi�kovaný přední výrobce vysoce technicky vyvinutých komponent pro průmysl, energetiku
a dopravu. Výrobní závod ITT v Ostravě vznikl v roce 2008 a za poslední roky dosáhly investice do ostravského závodu přibližně
250 milionů korun na rozšíření a zkvalitnění výrobních kapacit. V současné době patří tento závod mezi nejvýznamnější součásti
celé mezinárodní skupiny ITT, která zaměstnává téměř 10 000 lidí v 35 zemích světa.
Address: Na Rovince 913, Ostrava-Hrabová
Web: www.itt.com
Industries: Mechanical engineering
Country of origin: USA
Line of business: Producer of hi-tech components for various industries, including the energy industry and transport
Main products: Brake pads and dampers for road vehicles and train sets
ITT Corporation is a diversi�ed producer of hi-tech components for various industries, including the energy industry and
transport. The Ostrava production plant started in 2008 and over the last couple of years, has been heavily invested in
(reaching 250 million CZK for the expansion and upgrade of production capabilities). Currently, this production plant is one of
the most important members of the international group ITT, which employs almost 10 000 people in 35 countries around the
world.
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IVG Colbachini CZ s.r.o.
Adresa: Červený dvůr 1126/29, Krnov
Web: www.ivgspa.it
Odvětví: Gumárenský průmysl
Země původu �rmy: Itálie
Předmět podnikání: Výroba gumových hadic
Hlavní produkty: Průmyslové hadice pro střední a nízké tlaky
Společnost IVG Colbachini CZ vstoupila do Moravskoslezského kraje v roce 2002 a výrobu zahájila v roce 2004. Pro své sídlo si
vybrala krnovskou průmyslovou zónu Červený Dvůr, kde v roce 2002 postavila novou výrobní halu, která byla v průběhu roku
2016 v rámci investičního projektu rozšířena o přístavbu a současně byly ve stávajících prostorách instalovány dvě nové linky
s vyspělejšími výrobními technologiemi. Průmyslový podnik IVG patří mezi nejpokrokovější v oboru, navazuje na bohaté zkušenosti získané působením na pěti kontinentech, což umožňuje vyvíjet a individualizovat výrobky podle speci�ckých požadavků
každého zákazníka.
Address: Červený dvůr 1126/29, Krnov
Web: www.ivgspa.it
Industries: Rubber industry
Country of origin: Italy
Line of business: Production of rubber hoses
Main products: Medium and low pressure industrial hoses
In 2002, IVG Colbachini CZ entered the Moravian-Silesian region, with production beginning in 2004. The industrial zone
Červený Dvůr was chosen as the company’s site, building a production hall in 2002, which was then expanded both in terms of
area and 2 new, more advanced production lines, in 2016. IVG is regarded as one of the most progressive companies in its �eld,
utilizing rich experience obtained through operating on 5 di�erent continents, which enables the development and tailoring of
products to speci�c needs of customers.
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K2 atmitec s.r.o.
Adresa: Koksární 1097/7, Ostrava-Přívoz
Web: www.k2.cz
Odvětví: ICT
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Vývoj a distribuce svého informačního systému K2
Hlavní produkty: Informační systém K2, cloudové služby, outsourcing �remního IT
Ryze česká IT �rma K2 atmitec působí v Ostravě již od roku 1991. Má zkušenosti ze stovek úspěšných výrobních i obchodních
�rem různých velikostí a oborů. Firma provozuje jedno z nejmodernějších datových center ve střední Evropě. Je na trhu
jediným dodavatelem komplexního informačního systému, který má k dispozici vlastní datové centrum.
Address: Koksární 1097/7, Ostrava-Přívoz
Web: www.k2.cz
Industries: ICT
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Development and distribution of the K2 information system
Main products: The K2 information system, cloud services, IT outsourcing
A purely Czech company, K2 atmitec operates in Ostrava since 1991. It has experiences from hundreds of successful manufacturing and business companies of di�erent sizes and �elds. The company operates one of the most modern data centers
in Central Europe. It is the only supplier of a complex information system with access to its own data center.
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KVADOS, a.s.
Adresa: Novoveská 22, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Web: www.kvados.cz
Odvětví: ICT
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: ICT
Hlavní produkty: Softwarová řešení pro oblasti obchodu, výroby, logistiky a řízení vnitro�remních procesů
Řešení společnosti se každodenně uplatňují ve 12 zemích světa a přispívají nejen k lepším hospodářským výsledkům zákazníků,
ale mnohde i k optimalizaci procesů a změn myšlení lidí. Inovace jsou podstatou společnosti a tak neustále hledají nové
myšlenky, cesty, postupy a technologie. Kromě trvalých investic do vlastního oddělení výzkumu a vývoje spolupracují s předními
světovými partnery, řadou vysokých škol a jsou členy oborového sdružení IT Cluster. Jako jedna z mála českých softwarových
společností disponuje vlastním datovým centrem.
Address: Novoveská 22, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky
Web: www.kvados.cz
Industries: ICT
Country of origin: Czech Republic
Line of business: ICT
Main products: Software solutions for commerce, manufacturing, logistics, and management of intercompany processes
The company’s solutions are used daily in 12 countries worldwide and contribute to not only better results for customers
economy-wise, but also optimization of processes and enrichment of human reasoning. Innovation is the company’s fundamental trait, which is why it always searches for new ways, ideas and technologies. Aside from the continuous investments into
its own R&D department, the company also works with global leaders and a number of universities. It is also a member of the
IT Cluster association. The company, as one of the few Czech software companies, has its own data center.
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LAKUM Group
Adresa: Ostravská 384, Frýdlant nad Ostravicí
Web: www.lakum.cz
Odvětví: Strojírenství
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Práce s kovem od návrhu přes povrchovou úpravu až po montáž
Hlavní produkty: Povrchové úpravy a lisování plechu
LAKUM Group je již dvacet let zastřešující název pro společnosti LAKUM-KTL, LAKUM-AP, LAKUM-GALMA a od roku 2016
také pro Massag. Aktivity společnosti obsahují návrh, výrobu, povrchovou úpravu a montáž výrobků zhotovovaných z plechů,
pásů, pro�lů nebo drátů a to jak konvenčními stroji, tak pokročilou CNC technologií. Moderní linky povrchových úprav nabízejí
ochranu dílců kataforézním lakováním, práškovým lakováním a celou škálou galvanického pokovení a to nejen pro vlastní výrobky
skupiny, ale hlavně pro externí klienty. Převážnou část zákazníků skupiny tvoří �rmy z oblasti automotive.
Address: Ostravská 384, Frýdlant nad Ostravicí
Web: www.lakum.cz
Industries: Mechanical engineering
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Metalwork, starting with design, through surface treatment, and all the way to assembly
Main products: Surface treatments and sheet-metal pressing
For 20 years, ‘LAKUM Group’ refers to the companies LAKUM-KTL, LAKUM-AP, LAKUM-GALMA and, since 2016, also
Massag. The company’s activities include design, manufacturing, surface treatment and metallic product assembly (products
made from plates, stripes, pro�les, or wires) using both traditional machinery and advanced CNC technologies. Modern
surface treatment lines provide protection through cataphoresis painting as well as electroplating - not only for members of
the group, but mostly external clients. Most of the group’s clients are companies operating in the automotive industry.

LANEX, a.s.
Adresa: Hlučínská 727/2, Bolatice
Web: www.lanex.cz
Odvětví: Textilní průmysl
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Výroba technického textilu a vláken
Hlavní produkty: Lodní, horolezecká a záchranná lana, vlákna pro umělé trávníky
Tradice výroby textilních lan sahá v Bolaticích až do roku 1949. Základní podnikatelskou strategií �rmy Lanex od začátku 90. let
je proexportní orientace, budování �rmy evropského formátu založené na specializaci, vývoji, aplikací nových technologií,
kvalitě a �exibilitě. LANEX působí celosvětově svými dodávkami do více než 50 zemí, přičemž dominantní podíl mají trhy EU
a Ruska. Podíl exportu tvoří 85 % z obratu.
Address: Hlučínská 727/2, Bolatice
Web: www.lanex.cz
Industries: Textile industry
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Manufacturing of technical fabrics and �bres
Main products: Marine ropes, climbing ropes, life-lines, �bres for arti�cial lawns
The tradition of textile rope manufacturing in Bolatice dates back to 1949. Since the early 90’s, the company’s essential strategy
is focus on export and building of a company of European format, based on specialization, development, utilizing new technologies, quality and �exibility. LANEX delivers in more than 50 countries worldwide, with the EU and Russian markets being
dominant. Export makes 85% of the company’s annual turnover.

Mahle Behr Ostrava s.r.o.
Adresa: Průmyslová 368, Mošnov
Web: www.mahle.com
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Německo
Předmět podnikání: Dodavatel dílů pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Chladiče motoru (vodní i vzduchové), kondenzátory, topná tělesa k chlazení vozidel
Společnost MAHLE Behr Ostrava byla založena v roce 2006 a od roku 2013 je součástí nadnárodní skupiny MAHLE. Ta ve svých
170 výrobních závodech a 15 vývojových centrech zaměstnává více než 76 000 lidí. V České republice jsou umístěny ještě další
dva výrobní závody a to v Mnichově Hradišti a Holýšově. V Mošnově jsou vyráběny především celé moduly i jednotlivé komponenty k systémům chlazení motoru: přímé i nepřímé vodní a vzduchové chladiče, nízkoteplotní i vysokoteplotní chladiče. Mezi
hlavní zákazníky patří: Daimler, Volvo, VW, Audi, GM, Ford, PSA, Jaguar, atd.
Address: Průmyslová 368, Mošnov
Web: www.mahle.com
Industries: Automotive industry
Country of origin: Germany
Line of business: Supplier of parts for the automotive industry
Main products: Engine coolers (both water and air type), condensers, heaters for vehicle cooling
MAHLE Behr Ostrava was established in 2006. Since 2013, the company is a member of the multinational MAHLE Group.
It employs more than 76 000 people in 170 production plants and 15 R&D centres. MAHLE Group also has 2 other production
plants in the Czech Republic – namely in Mnichovo Hradiště and Holýšov. The Mošnov plant mainly produces complete
modules as well as speci�c components for combustion engine cooler systems - both direct and indirect, air and water type
and both low-temp and high-temp. Major customers include Daimler, Volvo, VW, Audi, GM, Ford, PSA, Jaguar, and more.

43

MASSAG, a.s.
Adresa: Opavská 272/2, Bílovec
Web: www.massag.com/cz/
Odvětví: Strojírenství
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Kovovýroba a povrchové úpravy
Hlavní produkty: Zpracování pro�lů a drátů, drobné kovové zboží, galvanické pokovování
Za 190 let od kno�íků až po logistické manipulační prostředky a oblast automotive. Společnost MASSAG je dnes soustředěna
do třech hlavních výrobních oblastí. Prvním, tradičním a historicky nejstarším segmentem výroby, jsou drobné kovové výrobky
zhotovované převážně lisováním a následnou povrchovou úpravou a montáží pro použití v textilním a kožedělném průmyslu.
Druhou oblastí výroby je zpracování kovů, zejména ocelových pro�lů a drátů a výrobků z nich. V této oblasti společnost vyrábí
především logistické, manipulační a přepravní prostředky a součásti osobních a nákladních automobilů. Třetím směrem podnikatelské činnosti je pak oblast povrchových úprav, kterých společnost zabezpečuje několik druhů. Jedná se zejména
o galvanické zinkování, niklování, mědění, cínování, Zn/Ni a mokré lakování.
Address: Opavská 272/2, Bílovec
Web: www.massag.com/cz/
Industries: Mechanical engineering
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Production of metal products, surface treatment
Main products: Processing of sectional steel and wires, small metal products, electroplating
From buttons to the logistic handling facilities and automotive within 190 years. Today, the company MASSAG focuses on
three major production areas. The �rst, being the oldest, are small metal products produced through pressing and
subsequent surface treatment and assembly, used in the textile and leather industries. The second is processing of metals
(mainly sectional steel and wires) and their products. In this �eld, the company produces mainly logistic, handling and transport
facilities, as well as parts for passenger cars and trucks.The third area is several types of surface treatment, namely zinc plating,
nickel plating, copper plating, tinning, Zn/Ni and wet painting.
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Maxion Wheels Czech s.r.o.
Adresa: Vratimovská 707, Ostrava-Slezská Ostrava
Web: www.maxionwheels.com
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Brazílie
Předmět podnikání: Výroba kol pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Kola pro automobily
V roce 2011 vznikla sloučením tří �rem (Hayes Lemmerz Holding, Hayes Lemmerz Autokola a Hayes Lemmerz Alukola)
společnost Hayes Lemmerz Czech se sídlem v Ostravě-Kunčicích. O rok později byl dosavadní německý vlastník Hayes
Lemmerz odkoupen a sloučením s dalšími dvěma �rmami vznikla globální společnost Maxion Wheels. To mělo dopad na
změnu o�ciálního názvu společnosti v roce 2015 na Maxion Wheels Czech. Maxion Wheels je největší společností na světě
vyrábějící kola pro automobilový průmysl s téměř 100letou kombinací zkušeností, technologie a nejlepších lidí a je předním
dodavatelem největších světových výrobců automobilů jako je Hyundai, Ford, Renault, Porsche, Kia, Peugeot, BMW, Škoda,
Volkswagen, Opel atd.
Address: Vratimovská 707, Ostrava-Slezská Ostrava
Web: www.maxionwheels.com
Industries: Automotive industry
Country of origin: Brazil
Line of business: Manufacturing of wheels for the automotive industry
Main products: Car wheels
In 2011, after the consolidation of three di�erent companies (Hayes Lemmerz Holding, Hayes Lemmerz Autokola and Hayes
Lemmerz Alukola), Hayes Lemmerz Czech, based in Ostrava-Kunčice, was formed. A year later, the previous German owner
(Hayes Lemmerz) was repurchased and through a consolidation with two other companies, the global company Maxion
Wheels was created. And thus, in 2015, the company’s o�cial name was changed once again, this time to Maxion Wheels
Czech. Maxion Wheels is the world’s biggest company producing wheels for the automotive industry with almost 100 years
worth of experience, advanced technologies and the best employees. The company supplies the biggest car factories all
around the globe, including Hyundai, Ford, Renault, Porsche, Kia, Peugeot, BMW, Škoda, Volkswagen, Opel, and others.
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Mayr-Melnhof
Holz Paskov s.r.o.

Adresa: Staříč 544, Staříč
Web: www.pilapaskov.cz
Odvětví: Dřevařský průmysl
Země původu �rmy: Rakousko
Předmět podnikání: Výroba řeziva a vedlejších dřevařských produktů
Hlavní produkty: Řezivo, pelety Royal Pellets, štěpky pro papírenský průmysl, piliny, hobliny
Pila Mayr-Melnhof Holz Paskov je součástí mezinárodního koncernu Mayr Melnhof Holz Holding AG., který patří mezi přední
evropské špičky v oblasti zpracování dřeva. Firma vznikla v Moravskoslezském kraji v roce 2002 a od roku 2006 provozuje
největší pilu v České republice.
Address: Staříč 544, Staříč
Web: www.pilapaskov.cz
Industries: Wood-working industry
Country of origin: Austria
Line of business: Production of sawn wood and other woodworking products
Main products: Sawn wood, pellets “Royal Pellets”, wood chips for the paper industry, sawdust, wood shavings
Pila Mayr-Melnhof Holz Paskov is a member of the international concern Mayr Melnhof Holz Holding AG., one of Europe’s top
processors of wood. The company was established in the Moravian-Silesian region in 2002. Since 2006, it operates the biggest
saw-mill in the Czech Republic.
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Mobis Automotive
Czech s.r.o.

Adresa: Hyundai 171/2, Nošovice / Web: www.mobis-auto.cz
Odvětví: Automobilový průmysl / Země původu �rmy: Jižní Korea
Předmět podnikání: Výroba součástek pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Moduly pro automobilový průmysl
Společnost Hyundai MOBIS, založená v červenci 1977 v jihokorejském Soulu pod názvem Hyundai Precision Industry, se
prosadila jako výrobce kontejnerů a během pouhých prvních tří let předstihla dosavadní špičky tohoto oboru. V průběhu
devadesátých let se společnost MOBIS přeorientovala na automobilový průmysl a začala vyrábět vozy Hyundai Galloper
a Hyundai Santamo, jejichž produkci v roce 1999 převzala Hyundai Motor Company. Ke konci roku spustila výrobu modulů
a v listopadu 2000 proběhla formální transformace společnosti včetně změny názvu na Hyundai MOBIS. Česká pobočka Mobis
Automotive Czech byla založena koncem roku 2006 s celkovou investicí 72 000 000 eur. Druhá nově postavená továrna
v průmyslové zóně v Mošnově na Novojičínsku začala vyrábět počátkem roku 2017.
Address: Hyundai 171/2, Nošovice / Web: www.mobis-auto.cz
Industries: Automotive industry / Country of origin: South Korea
Line of business: Manufacturing of components for the automotive industry
Main products: Modules for the automotive industry
In July of 1977, the company MOBIS was established in Seoul, South Korea, under the name Hyundai Precision Industry. The
company established itself as a producer of transport containers and in three years, forestalled the previous top producers in
the sector. During the 90’s, MOBIS adopted a new direction towards the automotive industry, launching the production of the
models Hyundai Galloper and Hyundai Santano. In 1999, the production was transferred to the Hyundai Motor Company. At
the end of the year, the company launched the production of modules and in November 2002, the formal transformation of
the company (including a change of name to Hyundai MOBIS) was realized. In late 2006, the Czech branch, named Mobis
Automotive Czech, was established in the industrial zone Mošnov/Nový Jičín, with a total investment of 72 million EUR. Production in the second, newly constructed production plant, began in 2017.
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Mölnlycke Health
Care Klinipro s.r.o.

Adresa: Na Novém poli 382/1, Karviná
Web: www.molnlycke.com
Odvětví: Farmaceutický průmysl
Země původu �rmy: Švédsko
Předmět podnikání: Výrobce produktů a poskytovatel služeb pro zdravotní sektor
Hlavní produkty: Produkty pro ošetřování ran, chirurgické prostředky atd.
Společnost Mölnlycke Health Care je přední světový výrobce produktů pro ošetřování ran, chirurgických prostředků pro jednorázové použití a poskytovatel služeb pro zdravotní sektor. V bývalém černouhelném dole Dukla na okraji Havířova vznikla nová
hala Mölnlycke Health Care, ve které by mělo postupně získat práci až 300 lidí. Společnost již jeden výrobní závod v Moravskoslezském kraji má, a to v Karviné, kde s výrobou započala již v roce 2002. V karvinském závodě společnost zaměstnává více než
700 lidí. MHC je tak dalším příkladem investora, který se na základě pozitivních zkušeností rozhodl rozšířit své výrobní kapacity
v Moravskoslezském kraji.
Address: Na Novém poli 382/1, Karviná
Web: www.molnlycke.com
Industries: Pharmaceutical industry
Country of origin: Sweden
Line of business: Manufacturer of products and provider of services for the health sector
Main products: Products for the dressing of wounds, surgical equipment, etc.
Mölnlycke Health Care is one of the top worldwide producers of products for the dressing of wounds, disposable surgical
equipment, and service provider for the health sector. A new production hall was constructed on the premises of the former
bituminous coal mine Dukla (Havířov), which should eventually employ 300 people. The company already has a production
plant in the Moravian-Silesian region (in Karviná), where production started in 2002. It provides employment for over 700
people. MHC is yet another investor, who – based on positive past experiences – decided to expand the production capacity in
the Moravian-Silesian region.
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Mondelez Czech
Republic s.r.o.

Adresa: K Celnici 277/27, Opava-Vávrovice
Web: www.mondelezinternational.com
Odvětví: Potravinářský průmysl
Země původu �rmy: USA
Předmět podnikání: Výroba čokolády, sušenek, žvýkaček a bonbonů
Hlavní produkty: BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC atd.
Společnost Mondelez Czech Republic je součástí skupiny společností Mondelēz International, která v současné době
zaměstnává téměř 100 tisíc zaměstnanců a své výrobky prodává ve 165 zemích světa. Mezi její nejznámější značky patří
čokoláda Milka a Cadbury, sušenky Oreo nebo žvýkačky Trident. Obchodní zastoupení �rmy prodává na území České
a Slovenské republiky 430 produktů pod 19 značkami. V obou zemích společnost zaměstnává téměř 2,5 tisíce zaměstnanců.
Vedle opavské továrny provozuje v České republice ještě další dva výrobní závody, a to v Lovosicích a Mariánských Lázních.
Address: K Celnici 277/27, Opava-Vávrovice
Web: www.mondelezinternational.com
Industries: Food industry
Country of origin: USA
Line of business: Production of chocolates, cookies, chewing-gum, candies
Main products: BeBe Dobré ráno, Brumík, Fidorka, Figaro, Halls, Kolonáda, Miňonky, TUC, etc.
Mondelez Czech Republic is a member of the group Mondelēz International. The number of people this group employs is
currently almost 100 000. Products of this group are marketed in 165 countries worldwide with the best known brands being
Milka and Cadbury (chocolate), Oreo (cookies) and Trident (chewing-gum). 430 products under 19 brands are marketed in the
Czech Republic and Slovakia. The total number of employees of the Czech and Slovak branches is almost 2 500. There are also
two other production plants in the Czech Republic, namely in Lovosice and Mariánské Lázně.
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MSA, a.s.
Adresa: Hlučínská 641, Dolní Benešov
Web: www.msa.cz
Odvětví: Strojírenství
Země původu �rmy: Rusko
Předmět podnikání: Výroba armatur
Hlavní produkty: Kulové kohouty, ventily, speciální armatury atd.
Společnost MSA se s historií sahající až do roku 1890 řadí k předním světovým výrobcům průmyslových armatur. Dlouholeté
zkušenosti, kvali�kovaný personál a nejmodernější výrobní technologie umožňují společnosti konstruovat a vyrábět armatury
nejvyšší kvality prověřené v nejrůznějších, často i vysoce extrémních klimatických a provozních podmínkách.
Address: Hlučínská 641, Dolní Benešov
Web: www.msa.cz
Industries: Mechanical engineering
Country of origin: Russia
Line of business: Manufacturing of armatures
Main products: Ballcocks, valves, special valves, etc.
With history beginning in 1890, MSA is labeled as a prominent global producer of industrial armatures. Thanks to the long-life
experiences, quali�ed employees, and state-of-the-art technology, the company is able to design and produce superiorquality products, proven under various (and often extreme and demanding) climatic and operational conditions.
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OKIN BPS, a.s.
Adresa: Českobratrská 46, Ostrava
Web: www.okinbps.com
Odvětví: ICT, podnikové služby
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Komplexní služby v oblasti dodávek podnikových procesů
Hlavní produkty: Podpora obchodní sítě, kompletní řízení projektů a realizace dodávky služeb,
vícejazyčná zákaznická podpora, služby v oblastech Cloud a Security atd.
Společnost OKIN Business Process Services se během svojí čtrnáctileté existence zařadila mezi nejvýznamnější a současně
nejrychleji rostoucí, české globálně působící service providery. OKIN BPS poskytuje všechny své služby v 5 hlavních evropských
jazycích a technickou zákaznickou podporu v dalších 11 jazycích. Ze svých tří servisních center obsluhuje koncové uživatele po
celém světě, 24 hodin denně, 365 dní v roce.
Address: Českobratrská 46, Ostrava
Web: www.okinbps.com
Industries: ICT and services
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Complex services in the �eld of company processes
Main products: Trade network support, complex project management, service supply,
multi-language customer support, cloud and security services, etc.
During the 14 years of its existence, OKIN Business Process Services has become labeled as one of the most important and
rapidly growing Czech service providers with global activity. OKIN BPS provides all of its services in 5 major European languages
and customer support in 11 other languages. Three service centres serve end-users worldwide 24/7/365.
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OSRAM Česká republika s.r.o.
Adresa: Zahradní 1442/46, Bruntál
Web: www.osram.cz
Odvětví: Elektrotechnický průmysl
Země původu �rmy: Německo
Předmět podnikání: Výroba světelných zdrojů
Hlavní produkty: Výroba světel
Společnost OSRAM, se sídlem v německém Mnichově, je globálním lídrem v oblasti výroby světelných zdrojů a osvětlování,
s více než 100letou tradicí. Výrobní závod OSRAM v Bruntále zahrnuje dva typy výroby. Jedná se o výrobu komponent (dráty
a spirály) pro tradiční světelné zdroje, které jsou dodávány zákazníkům po celém světě. Druhá část výroby je zaměřena na
speciální světelné zdroje z oblasti Display/Optic (vysokotlaké metalhalogenidové výbojky) s využitím v průmyslu (např. při
výrobě LCD displejů), v zábavním a �lmovém odvětví a ve zdravotnictví. Oba typy výroby jsou podporovány lokálním vývojovým
oddělením.
Address: Zahradní 1442/46, Bruntál
Web: www.osram.cz
Industries: Electrotechnical industry
Country of origin: Germany
Line of business: Production of light sources
Main products: Production of light sources
With headquarters in München, Germany, OSRAM is the global leader in production of light sources and lighting, with a tradition
of more than 100 years. There are two types of production in the OSRAM Bruntál production plant. Production of components
(wires and spirals) for traditional light sources are delivered to customers worldwide. The second type of production is focused
on special light sources in the �eld of optics (high-pressure metal-halogen lamps) for industrial use (e.g. in production of LCD
displays), in the entertainment industry, and in the health sector. Both of these productions are supported by the local R&D
department.

OSTROJ a.s.
Adresa: Těšínská 1586/66, Předměstí, Opava
Web: www.ostroj.cz
Odvětví: Strojírenství
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Důlní zařízení a strojírenské produkty
Hlavní produkty: Důlní stroje, hydraulická zařízení atd.
Společnost OSTROJ a.s. je významný výrobce sortimentu důlních zařízení pro všechny podmínky dobývání v hlubinných
dolech se 70letou tradicí. Výrobní program rovněž zahrnuje strojírenskou výrobu, jako jsou svařence, výkovky pro automobilový
průmysl, hydraulické prvky a povrchové úpravy. Společnost OSTROJ je držitelem prestižních ocenění jako např. Ceny hejtmana
kraje za společenskou zodpovědnost za rok 2013 (uděluje hejtman Moravskoslezského kraje), byla vyhlášena Zaměstnavatelem roku 2013 (uděluje Klub zaměstnavatelů), Nejstabilnější �rmou v ČR za rok 2016 (vyhlašuje Bisnode a CZECH TOP 100).
OSTROJ je průkopníkem spolupráce mezi zaměstnavatelem a školami v oblasti popularizace technického vzdělávání.
Address: Těšínská 1586/66, Předměstí, Opava
Web: www.ostroj.cz
Industries: Mechanical engineering
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Mining equipment and engineering products
Main products: Mining equipment, hydraulic equipment, etc.
OSTROJ a.s., with a tradition of 70 years, is an important producer of mining equipment for underground mining. Its portfolio
also includes engineering production - weldments, forged pieces for automotive industry, hydraulic components, and surface
treatment. The company is a holder of many prestigious awards: “Prize of Regional Governor for Social Responsibility 2013”
(awarded by the Governor of Moravian-Silesian region), “Employer of the year 2013” (awarded by Club of employers), “The
most stable company in the Czech Republic in 2016” (published by Bisnode and CZECH TOP 100). OSTROJ is a pioneer in
cooperation between the employer and schools in regards to the popularization of technical education.
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PEGATRON Czech, s.r.o.
Adresa: Na Rovince 862, Ostrava
Web: www.pegatroncorp.com
Odvětví: ICT
Země původu �rmy: Taiwan
Předmět podnikání: Výroba počítačových komponentů, periferních zařízení a dalších ICT produktů
Hlavní produkty: Stolní počítače, set top boxy, LCD televizory a servisní služby zákazníkům
V ostravské průmyslové zóně Hrabová působí �rma od roku 2005. Byla první �rmou, která v zóně začala působit. Začátkem
roku 2006 byla uvedena do provozu další budova, ve které našly sídlo centrální sklad a přestěhovaná divize služeb zákazníkům.
Třetina aktivit mateřské společnosti probíhá v Evropě, proto si investor zvolil Českou republiku pro svou permanentní výrobní
základnu. Tato lokalita v Moravskoslezském kraji byla vybrána také převážně z důvodu místní kvali�kované pracovní síly a vysoké
efektivity práce. Firma spolupracuje se středními školami technického zaměření a s VŠB-TU Ostrava.
Address: Na Rovince 862, Ostrava
Web: www.pegatroncorp.com
Industries: ICT
Country of origin: Taiwan
Line of business: Production of PC components and peripherals and other ICT products
Main products: Desktop PCs, set-top boxes, LCD TV sets, customer service
The company has been active in the industrial zone Ostrava-Hrabůvka since 2005. It was the �rst such company to operate in
this zone. In 2016, a new building was opened, where the centralized warehouse and division of customer services are now
located. One third of the parent company’s activities take place in Europe, which is why the Czech Republic was chosen by the
investor as the permanent manufacturing base. The reasons for this choice, aside from the location, were also quali�ed local
sta� as well as high working e�ciency. The company cooperates with technology-oriented high-schools and with the Technical
University of Ostrava.
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PLAKOR CZECH s.r.o.
Adresa: Průmyslová 367, Mošnov
Web: www.plakor.cz
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Jižní Korea
Předmět podnikání: Dodavatel plastových dílů pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Nárazníky, spojlery, přístrojové desky, mřížky chladičů a díly pátých dveří
Společnost PLAKOR Co., LTD patří k předním jihokorejským výrobcům plastů již od roku 1967. O čtyři desetiletí později
zahájila �rma PLAKOR CZECH specializovanou výrobu lakovaných plastových dílů pro automobilový průmysl. Formy vznikají
v tradičním výzkumném středisku společnosti PLAKOR v Koreji a skutečná výroba – vstřikové lisování, lakování a montáž –
probíhá v České republice. Hlavními zákazníky jsou výrobní závody dvou významných korejských výrobců: Hyundai Motors
v Nošovicích a Kia Motors v Žilině.
Address: Průmyslová 367, Mošnov
Web: www.plakor.cz
Industries: Automotive industry
Country of origin: South Korea
Line of business: Supplier of plastic parts for the automotive industry
Main products: Bumpers, spoilers, dashboards, cooler grilles, parts for 5th doors
Since 1967, the company PLAKOR Co., LTD �gures as one of the most prominent producers of plastics in South Korea. After
4 decades, the company PLAKOR CZECH launched a specialized production of varnished plastic components for the
automotive industry. Moulds are manufactured in the R&D centre in South Korea and the real production - injection, moulding,
varnishing and assembling - is performed in the Czech Republic. Major customers are production plants of two prominent
Korean car makers: Hyundai Motors in Nošovice, Czech Republic and KIA Motors in Žilina, Slovakia.
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ROCKWOOL, a.s.
Adresa: Cihelní 769, Bohumín
Web: www.rockwool.cz
Odvětví: Stavební průmysl
Země původu �rmy: Dánsko
Předmět podnikání: Výrobce tepelných, zvukových a protipožárních izolačních systémů
Hlavní produkty: Kamenná minerální vlna
Skupina ROCKWOOL vyrábí na třech kontinentech v celkem 21 výrobních závodech a má obchodní zastoupení po celém
světě, čímž zajišťuje výbornou dostupnost svých produktů. Společnost zaměstnává více než 10 600 zaměstnanců v 37
zemích světa. Obchodní zastoupení společnosti ROCKWOOL v ČR je od roku 1993. V roce 2015 byl dokončen rozsáhlý
projekt, který vytvořil sedmdesát nových pracovních míst.
Address: Cihelní 769, Bohumín
Web: www.rockwool.cz
Industries: Construction industry
Country of origin: Denmark
Line of business: Producer of thermal, acoustic, and �re-protection insulation systems
Main products: Mineral wool
The ROCKWOOL Group produces on three continents (with a total of 21 production plants) and has commercial agencies all
around the globe, in order to provide superior availability of their products. It employs more than 10 600 people in 37 countries
worldwide. Since 1993, the company ROCKWOOL has a commercial agency in the Czech Republic. An extensive project was
�nished in 2015, creating 70 new jobs.
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Röchling Automotive
Kopřivnice s.r.o.
Adresa: Průmyslový park 308, Kopřivnice
Web: www.roechling.com/en/automotive
Odvětví: Plastová výroba (zpracovatelský průmysl)
Země původu �rmy: Německo
Předmět podnikání: Dodavatel plastových dílů pro průmyslové použití
Hlavní produkty: Plastové komponenty pro výrobu podvozků, motorů, vzduchových klapek atd.
Skupina Röchling je globální společnost, která má 8 400 zaměstnanců v 77 pobočkách ve 22 zemích. Divize Automotive
zásobuje výrobce automobilů po celém světě technologicky vyspělými plastovými řešeními, která jsou využívána při splňování
nejnáročnějších současných výzev automobilového odvětví, jako jsou snížení obsahu emisí, hmotnosti a spotřeby vozů. Závod
Röchling Automotive Kopřivnice dodává díly zákazníkům v Evropě, Asii a USA od roku 2007. Firma rozšířila svůj prostor v průmyslové zóně na celkových 31 000 m2 a v květnu 2016 o�ciálně uvedla do provozu nové prostory, sklady a výrobní zařízení.
Address: Průmyslový park 308, Kopřivnice
Web: www.roechling.com/en/automotive
Industries: Plastic products (Processing industries)
Country of origin: Germany
Line of business: Supplier of plastic parts for industrial use
Main products: Plastic components for undercarriages, engines, air shutters, etc.
Röchling is a global company, with 8 400 employees and 77 branches in 22 countries all around the world. The automotive
division supplies car makers worldwide with advanced plastic products, which are used to comply with di�erent requirements
- reduction of emissions, weight, and fuel consumption of vehicles. Since 2007, the Röchling Automotive plant in Kopřivnice
delivers to customers in Europe, Asia and the US. The company’s premises within the industrial zone were extended to a total
of 31 000 m² and new premises, storerooms and production facilities were o�cially put into operation in May 2016.
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SEJONG Czech s.r.o.
Adresa: Na Novém poli 385/1A, Staré Město, Karviná
Web: www.sjcz.cz
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Jižní Korea
Předmět podnikání: Tváření a svařování nerezových trubek a plechů
Hlavní produkty: Výfukové systémy pro osobní automobily
Společnost SEJONG Czech je dceřinou �rmou nadnárodní společnosti SEJONG INDUSTRIAL CO. Ltd., která je přítomna na
všech významných automobilových trzích. Karvinský závod byl založen v říjnu 2006 a je hlavním výrobním závodem společnosti v Evropě. Nejvýznamnějšími zákazníky společnosti jsou Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích a KIA Motors
Slovakia v Žilině.
Address: Na Novém poli 385/1A, Staré Město, Karviná
Web: www.sjcz.cz
Industries: Automotive industry
Country of origin: South Korea
Line of business: Forming and welding of stainless pipes and plates
Main products: Exhaust systems for passenger cars
SEJONG Czech is a subsidiary of the multinational company SEJONG INDUSTRIAL CO. Ltd, participating in all important
automotive markets. The Karviná plant, opened in October 2009, is the company’s major production plant in Europe. Some of
its most important customers are Hyundai Motor Manufacturing Czech in Nošovice, Czech Republic and KIA Motors Slovakia
in Žilina, Slovakia.
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Semper�ex Optimit s.r.o.
Adresa: Vítkovská 391/29, Odry
Web: www.semperitgroup.com
Odvětví: Chemický průmysl
Země původu �rmy: Rakousko
Předmět podnikání: Výroba hadic
Hlavní produkty: Průmyslové a hydraulické hadice
Semper�ex Optimit je od roku 1998 součástí skupiny Semperit Holding, se sídlem v Rakousku, předního světového výrobce
gumárenských výrobků. Skupina Semperit zaměstnává po celém světě téměř 7 000 zaměstnanců a má ve světě 23 výrobních
závodů a nespočet prodejních zastoupení v Evropě, Asii a Americe. V letech 2013, 2014 a 2016 společnost získala ocenění
v soutěži Štika Moravskoslezského kraje. V roce 2015 získala ocenění za přínos k rozvoji MSK.
Address: Vítkovská 391/29, Odry
Web: www.semperitgroup.com
Industries: Chemical industry
Country of origin: Austria
Line of business: Hose production
Main products: Industrial and hydraulic hoses
Since 1998, Semper�ex Optimit is a member of the Austrian group Semperit Holding, a prominent global producer of rubber
products. The group employs almost 7 000 employees worldwide, in 23 production plants and many sales agencies throughout Europe, Asia, and America. In 2013, 2014, and 2015 the company was awarded the “Štika Moravskoslezského kraje”
award. In 2016, the company was awarded for its contributions to the development of the Moravian-Silesian region.
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Shimano
Czech Republic, s.r.o.
Adresa: Dětmarovická 403/4, Staré Město, Karviná
Web: www.shimano.com
Odvětví: Strojírenský průmysl
Země původu �rmy: Japonsko
Předmět podnikání: Výroba a montáž cyklistických komponentů
Hlavní produkty: Převodovky pro cyklistická kola
Společnost Shimano je světovým výrobcem cyklistických komponentů, rybářského vybavení a dalších sportovních potřeb.
V současné době zaměstnává Shimano téměř 13 000 lidí ve více než 20 zemích celého světa. Společnost Shimano Czech
Republic byla založena v roce 2001. V roce 2003 byla dokončena výstavba druhé fáze továrny. Spolu s ní jsme rozšířili výrobní
program o další procesy, jako například obrábění, tepelné zpracování a kování za studena.
Address: Dětmarovická 403/4, Staré Město, Karviná
Web: www.shimano.com
Industries: Mechanical engineering
Country of origin: Japan
Line of business: Manufacturing and assembly of bike components
Main products: Transmission systems for bikes
Shimano is a global producer of bike components, �shing tackle, and other sport equipment. Currently, the number of
employees is almost 13 000, spread throughout 20 di�erent countries all around the world. Shimano Czech was established in
2001. In 2003, the second phase of the production plant construction was �nished. With it, the company expanded the
production program with machining, heat treatment, cold fording, etc.
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Siemens, s.r.o.
Adresa: 28. října 150/2663, Ostrava
Web: www.siemens.com/cz
Odvětví: Elektrotechnický průmysl
Země původu �rmy: Německo
Předmět podnikání: Řešení pro oblast průmyslu, energetiky, dopravy a veřejné infrastruktury,
technologie budov a zdravotnictví
Hlavní produkty: Elektromotory
Siemens patří mezi největší technologické �rmy v České republice a již více než 125 let je nedílnou součástí českého průmyslu
a zárukou moderních a inovativních technologií. Se svými 10 000 zaměstnanci se řadí mezi největší zaměstnavatele v Česku.
Své technologie, výrobky a služby dodává zákazníkům ze soukromého i státního sektoru.
Address: 28. října 150/2663, Ostrava
Web: www.siemens.com/cz
Industries: Electrotechnical industry
Country of origin: Germany
Line of business: Solutions for the industrial sector, energy industry, transport and public infrastructure,
building equipment, and health sector
Main products: Electromotors
Siemens is one of the biggest technological companies in the Czech Republic. It’s been an integral part of the Czech industry
for more than 125 years and guarantee up-to-date and innovative technologies. With 10 000 employees, it is also one of the
biggest employers in Czech Republic. They deliver technologies, products and services to customers from both private and
public sectors.

Stora Enso Wood
Products Ždírec s.r.o
Adresa: 28. října 3348/65, Ostrava
Web: www.extra.storaenso.com/ostrava/
Odvětví: ICT
Země původu �rmy: Švédsko, Finsko
Předmět podnikání: Správa a podpora IT systému
Hlavní produkty: Plánovací, logistické a prodejní systémy
Stora Enso je �rmou, jejíž výroba je založena na využívání obnovitelných zdrojů, zejména dřeva pro obchodování obalových
materiálů, dřevěných konstrukcí, biomateriálů a papíru na globálním trhu. Hlavním cílem společnosti je nahradit výrobu
fosilních materiálů inovativními řešeními, které respektují přirozenou rovnováhu soužití člověka s přírodou. V České republice
provozuje Stora Enso dva výrobní závody, ve Ždírci nad Doubravou a v Plané u Mariánských lázní. Dále pak prodejní kancelář
v Praze a v neposlední řade IT a Finanční centrum v Ostravě. V Moravskoslezském kraji působí společnost již více než 10 let
a v současné době zaměstnává více než 200 zaměstnanců zajišťujících vývoj, správu a podporu pro IT systémy celé korporace.
Address: 28. října 3348/65, Ostrava
Web: www.extra.storaenso.com/ostrava/
Industries: ICT
Country of origin: Sweden, Finland
Line of business: Administration and support for IT systems
Main products: Plan, logistic, and sale systems
The production of Stora Enso is based on utilizing renewable resources, especially wood, for packing materials, wooden
structures, bio-materials, and paper in the global market. The main goal is to replace production of fossil materials with innovative solutions, respecting the natural balance of the coexistence between human and nature. The company has two production
plants in the Czech Republic - one in Ždírec nad Doubravou and one in Planá u Mariánských Lázní. It also has a sales o�ce in
Prague, and an IT and �nancial centre in Ostrava. Stora Enso has been active in the Moravian-Silesian region for more than 10
years. The current number of employees is over 200 (R&D, management and support of IT systems of the entire corporation).

SUNGWOO HITECH s.r.o.
Adresa: Na Rovince 895, Ostrava-Hrabová
Web: www.swhitech.cz
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Jižní Korea
Předmět podnikání: Dodavatel dílů pro automobilový průmysl
Hlavní produkty: Vnitřní ocelové součásti pro osobní automobily
Od svého založení v roce 1977 v Jižní Koreji se �rma SUNGWOO HITECH neustále rozšiřuje. K nejvýraznějšímu růstu došlo
však v posledních několika letech. V současné době má společnost své pobočky v Jižní Koreji, Indii, Číně, Rusku, Německu,
Mexiku, Slovenské republice a České republice, kde sídlí od roku 2005 v Ostravě. Do budoucna plánuje pokračování expanze do
dalších zemí světa. Ve výstavbě jsou další továrny v Uzbekistánu a Číně. Jednotlivé díly jsou dopravovány přímo k �nálnímu
výrobci automobilů, Hyundai Motor Manufacturing Czech v Nošovicích a Kia Motors Slovakia v Žilině, kde se z těchto výrobků
svařují hotové skelety (nosné konstrukce) automobilů.
Address: Na Rovince 895, Ostrava-Hrabová
Web: www.swhitech.cz
Industries: Automotive industry
Country of origin: South Korea
Line of business: Supplier of parts for the automotive industry
Main products: Internal steel parts for passenger cars
Established in 1977 in South Korea, SUNGWOO HITECH is continuously expanding, with the most signi�cant growth
occurring in the past few years. Today, the company has branches in South Korea, India, China, Russia, Germany, Mexico,
Slovakia, and Czech Republic (since 2005 in Ostrava). An international expansion is planned for the future. Other plants in
Uzbekistan and China currently in construction. Individual parts are transported directly to Hyundai Motor Manufacturing
Czech in Nošovice and Kia Motors Slovakia in Žilina, where the �nal bearing structure for the car body is welded together.
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TATRA TRUCKS a.s.
Adresa: Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice
Web: www.tatra.cz
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Výroba a montáž nákladních automobilů
Hlavní produkty: Nákladní automobily
Kopřivnická automobilka, známá pod značkou TATRA, se řadí mezi nejstarší automobilky světa a svou více než 120letou
nepřetržitou činností značným způsobem ovlivnila automobilový průmysl nejen v České republice, ale i zahraničí. Od roku
2013 je společnost TATRA TRUCKS ve vlastnictví českých akcionářů a prochází restrukturalizací s cílem zefektivnit výrobu
a prodej. Nákladní vozidla značky TATRA jsou založena především na tatrovácké koncepci automobilu, kterou se doposud
nepodařilo nikomu úspěšně napodobit. Těžká nákladní vozidla z Kopřivnice jsou pověstná díky své průchodnosti nejtěžšími
terény v extrémních klimatických podmínkách, vysoké spolehlivosti a vynikajícím užitným vlastnostem.
Address: Areál Tatry 1450/1, Kopřivnice
Web: www.tatra.cz
Industries: Automotive industry
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Manufacturing and assembly of trucks
Main products: Trucks
The car factory in Kopřivnická (well-known as TATRA) is one of the oldest car factories in the world. With 120 years of continuous
activity, the factory signi�cantly in�uenced the automotive industry both in the Czech Republic and abroad. Since 2013, the
company TATRA is owned by Czech shareholders and is undergoing a restructuring process, in order to make production and
sales more e�cient. TATRA trucks are mainly based on in-house conception unmatched to this very day. The heavy trucks
from Kopřivnice are well-known due to their ability to overcome the most di�cult terrains in extreme climatic conditions, high
reliability, and excellent manufacturing quality.
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Teva Czech Industries s.r.o.
Adresa: Ostravská 305/29, Opava-Komárov
Web: www.tevapharm.cz
Odvětví: Farmaceutický průmysl
Země původu �rmy: Nizozemí
Předmět podnikání: Výroba léčivých přípravků
Hlavní produkty: Antiastmatika, cytostatika, imunosupresiva, hypolipidemika, antihypertenziva, volně prodejné léky atd.
Teva Czech Industries (dříve IVAX, Galena) se v roce 2006 se stala součástí nadnárodní skupiny Teva. Produkty splňují uznávané
standardy kvality a jsou exportovány do řady zemí celého světa, včetně USA a západní Evropy.
Address: Ostravská 305/29, Opava-Komárov
Web: www.tevapharm.cz
Industries: Pharmaceutical industry
Country of origin: Netherlands
Line of business: Production of medicaments
Main products: Anti-asthmatic agents, cytostatic agents, immunosuppressive agents,
hypolipidemic agents, antihypertensive agents, o�-prescription medication, etc.
In 2006, Teva Czech Industries (formerly IVAX, Galena) became a member of the multinational Teva Group. Its products
comply with recognized quality standards and are exported into several countries all around the world (including the US and
Western Europe).
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Tieto Czech s.r.o.
Adresa: 28. října 3346/91, Ostrava
Web: www.tieto.cz
Odvětví: ICT
Země původu �rmy: Finsko
Předmět podnikání: Kompletní IT servis
Hlavní produkty: Služby v oblasti vývoje produktů pro �rmy působící v odvětví komunikací a integrovaných technologií
Společnost Tieto se sídlem ve �nských Helsinkách zaměstnává přes 13 000 expertů ve více než 20 zemích světa. Obrat činí
přibližně 1,5 miliardy eur. Do České republiky společnost Tieto vstoupila v roce 2001 a v roce 2004 otevřela své softwarové
centrum v Ostravě. Z hlediska počtu kmenových zaměstnanců je česká pobočka třetí největší pobočkou Tieto korporace na
světě. První dvě místa zaujímají mateřské země Finsko a Švédsko. Koncem roku 2012 přesídlili zaměstnanci společnosti Tieto
Czech do nových prostorů Tieto Towers, které představují moderní a �exibilní pracovní prostředí.
Address: 28. října 3346/91, Ostrava
Web: www.tieto.cz
Industries: ICT
Country of origin: Finland
Line of business: Complete IT services
Main products: Services for companies acting in the sector of communications and integrated technologies
Based in Helsinki, Finland, Tieto employs more than 13 000 specialists in more than 20 countries worldwide. The company’s
average annual turnover is about 1,5 billion EUR. In 2001, Tieto entered the Czech Republic and in 2004, the company’s
software centre in Ostrava was opened. In terms of number of employees, the Czech branch is the third biggest branch of the
company worldwide, just behind Finland and Sweden. In late 2012, the employees of Tieto Czech moved into new premises of
Tieto Towers - an always up-to-date and �exible work environment.
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TONAK a.s.
Adresa: Průmyslová 1000, Staré Město, Třinec
Web: www.tonak.cz
Odvětví: Výrobce pokrývek hlavy
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Textilní průmysl
Hlavní produkty: Výroba vlněných a srstěných plstěných polotovarů a klobouků
Tonak se sídlem v Novém Jičíně patří k největším a nejvýznamnějším světovým výrobcům pokrývek hlavy. Dvousetletá tradice
výroby v Novém Jičíně i ve Strakonicích spolu se značným know-how zaručují vysokou jakost výrobků. Výrobní program
zahrnuje široký rozsah kloboučnických výrobků, především plstěných klobouků, polotovarů a pletených pokrývek hlavy, což
umožňuje uspokojit jakékoli požadavky zákazníků ve více než padesáti zemích světa. Pro všechny tyto zákazníky jsou značka
TONAK, tradiční značka Hückel a značky FEZKO a Fezco Quality pro pletené výrobky zárukou dobré kvality a stálosti na trhu.
Address: Průmyslová 1000, Staré Město, Třinec
Web: www.tonak.cz
Industries: Textile industry
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Headgear maker
Main products: Manufacturing of wool and felt semi-products and hats
Based in Nový Jičín, Tonak is one of the greatest and most important producers of headgear worldwide. Its 200 years of
production in Nový Jičín and Strakonice together with phenomenal know-how guarantee high-quality products. The company’s portfolio includes a wide range of hatting products (especially wool hats, semi-products, and knitted caps), which allows
the company to satisfy every customer requirement in more than 50 countries all around the globe. The TONAK, Hückel,
FEZKO and Fezco Quality brands guarantee top quality and market stability.
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TŘINECKÉ
ŽELEZÁRNY, a. s.

Adresa: Průmyslová 1000, Staré Město, Třinec
Web: www.trz.cz
Odvětví: Hutnický a slévárenský průmysl
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Hutní výroba
Hlavní produkty: Válcované výrobky – válcovaný drát, tvarová ocel, tažená ocel, kolejnice,
bezešvé trubky, hutní polotovary atd.
Třinecké železárny jsou největší českou hutí s domácím kapitálem, která má v současné době největší podíl na tuzemské
produkci oceli. Společně s Moravia Steel a desítkami dceřiných společností se řadí k významným průmyslovým uskupením ve
střední Evropě. Tradice výroby sahá až do roku 1839.
Address: Průmyslová 1000, Staré Město, Třinec
Web: www.trz.cz
Industries: Metallurgy, foundry industry
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Metallurgy
Main products: Rolled products – wires, section iron, drawn steel, rails, seamless pipes, metallurgical semi-products, etc.
Třinecké železárny is the largest Czech metallurgical plant with domestic capital. The company currently has the greatest
share in the domestic production of steel. Together with Moravia Steel and tens of subsidiaries, it is one of the greatest
industrial groups in Central Europe. The manufacturing tradition dates all the way back to 1839.
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Tymphany Acoustic
Technology Europe, s.r.o.
Adresa: Průmyslový park 305, Kopřivnice - Vlčovice
Web: www.tymphany.com
Odvětví: Elektronika
Země původu �rmy: Taiwan
Předmět podnikání: Výroba spotřební elektroniky
Hlavní produkty: Audio technika

Tymphany Acoustic Technology Europe je součástí skupiny Tymphany, jejíž kořeny sahají až do roku 1926. V té době
v Dánsku vznikla společnost Peerless, která se později už jako produktová řada stala vlajkovou lodí společnosti Tymphany.
Sídlo společnosti je na Taiwanu. Nyní si Tymphany našla cestu i do České republiky, konkrétně do Kopřivnice, kde kromě
výroby realizuje i vývojové aktivity a do budoucna je záměrem zde vybudovat silnou základnu znalostí a odbornosti pro
celou Evropu a dále rozvíjet lokální know-how.
Address: Průmyslový park 305, Kopřivnice - Vlčovice
Web: www.tymphany.com
Industries: Electronics
Country of origin: Taiwan
Line of business: Production of consumer electronics
Main products: Audio technology
Tymphany Acoustic Technology Europe is a member of the Tymphany group, whose tradition dates back to 1926. At the same
time, in Denmark, the company Peerless was founded, the name of which later became the �agship product line of the
company Tymphany. Based in Taiwan, the company now entered the Czech Republic with a branch in Kopřivnice, where production as well as R&D are performed. The idea for the future is to establish a powerful basis of knowledge and skill for the whole
Europe here and to develop local know-how permanently.

UFI FILTERS Czech, s.r.o.
Adresa: Na Rovince 889, Ostrava-Hrabová
Web: www.u�-aftermarket.com
Odvětví: Strojírenství
Země původu �rmy: Itálie
Předmět podnikání: Náhradní díly
Hlavní produkty: Automobilové, průmyslové a hydraulické �ltry
Společnost UFI FILTERS S.P.A. vznikla v roce 1972 v Itálii. Dnes je tato �rma, se svými více než 3 000 položkami náhradních
dílů značky UFI FILTERS, jedním z nejvýznamnějších distributorů v 70 zemích světa. Celosvětově zaměstnává až 3 800 lidí
v 17 závodech, kde vyvíjí a vyrábí automobilové, průmyslové a hydraulické �ltry. V roce 2014 si pronajala v ostravském
CTParku 10 000 m² plochy, na které zřídila svůj výrobní závod UFI FILTERS Czech. Společnost UFI Filters je v ostravském
průmyslovém parku po �rmách ITT a Brembo již třetí italskou společností, vyrábějící automobilové komponenty.
Address: Na Rovince 889, Ostrava-Hrabová
Web: www.u�-aftermarket.com
Industries: Mechanical engineering
Country of origin: Italy
Line of business: Spare parts
Main products: Automotive, industrial and hydraulic �lters
UFI FILTERS S.P.A. was established in 1972 in Italy. With more than 3 000 items of spare parts (brand UFI FILTERS), the company
is one of the most important distributors in 70 countries worldwide today. It employs up to 3 800 employees in 17 plants, where
�lters for the automotive industry, industrial �lters and hydraulic �lters are developed and produced. In 2014, the company
obtained a 10 000 m² area in CTPark Ostrava, where they established the production plant UFI FILTERS Czech. UFI Filters is the
third Italian company in CTPark Ostrava producing components for the automotive industry (the other being ITT and
Brembo).

VAE CONTROLS Group, a.s.
Adresa: Náměstí Jurije Gagarina 233/1, Ostrava
Web: www.vaecontrols.cz
Odvětví:Energetika, vodárenství, petrochemie
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Montáže a dodávky v oblasti petrochemie, energetiky a ekologie
Hlavní produkty: Projektování a komplexní dodávky technologií
VAE CONTROLS Group je mateřskou společností skupiny �rem, které komplexně zabezpečují projektování, vývoj SW, HW,
strojní výrobu, montáže a dodávky v oblasti petrochemie, energetiky a ekologie. Firma zabezpečuje projektování a komplexní
dodávky technologií skladů a terminálů ropných produktů, projektuje a dodává zařízení a řídicí systémy pro úpravny a čistírny
vod a centrální vodárenské dispečinky. Disponuje vlastním projekčním útvarem, softwarovým vývojářským a servisním
centrem.
Address: Náměstí Jurije Gagarina 233/1, Ostrava
Web: www.vaecontrols.cz
Industries: Energy industry, water industry, petrochemical industry
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Assembly and deliveries in the �elds of petrochemistry, the energy industry and ecology
Main products: Design and complex delivery of technologies
VAE CONTROLS Group is a parent company of a group of companies providing complex design, SW and HW development,
manufacturing, assembly and deliveries in the �elds of petrochemistry, the energy industry, and ecology. The company
provides design and complex delivery of storage technologies and terminals for petroleum products, design and delivery of
equipment and control systems for water and sewage treatment plants and water supply dispatch centers. It has a design
department, SW development department and a service center.
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Varroc Lighting Systems, s.r.o.
Adresa: Suvorovova 195, Šenov u Nového Jičína
Web: www.varroclighting.com
Odvětví: Automobilový průmysl
Země původu �rmy: Nizozemí
Předmět podnikání: Výroba osvětlení pro automobily
Hlavní produkty: Přední světlomety, zadní svítilny, elektronické řídící jednotky pro automobilový průmysl atd.
Varroc Lighting Systems je globálním centrem vývoje a předním světovým výrobcem vnějšího osvětlení pro automobilový
průmysl. Společnost dodává světelnou techniku předním výrobcům automobilů včetně prémiových značek. S více než 2 500
zaměstnanci patří k významným zaměstnavatelům v Moravskoslezském kraji i celé České republice. Varroc Lighting Systems
v České republice působí se dvěma výrobními závody, nástrojárnou a globálním vývojovým centrem ve třech lokalitách.
Společnost Varroc významně posílila v oblasti inovací a know-how, v lednu 2017 otevřela nové Vývojové centrum elektroniky
v Šenově u Nového Jičína. Díky investici přesahující 24 milionů korun se podařilo vybudovat jedno z nejmodernějších takto
specializovaných vývojových pracovišť nejen v Moravskoslezském kraji, ale v rámci celé České republiky.
Address: Suvorovova 195, Šenov u Nového Jičína
Web: www.varroclighting.com
Industries: Automotive industry
Country of origin: Netherlands
Line of business: Production of car lights
Main products: Headlights, tail lights, electronic control units for the automotive industry, etc.
Varroc Lighting Systems is a global R&D centre and a global producer of external lighting systems for the automotive industry.
The company supplies lighting systems for prominent car manufacturers all over the world (including premium car brands).
With more than 2 500 employees, Varroc is one of the most important employers in the Moravian-Silesian region and in the
Czech Republic. The company has two production plants in Czech Republic, a tool-shop and a global R&D centre, all in
3 di�erent localities. In January 2017 it felt a signi�cant boost, when it opened a new electronics development center in Šenov
u Nového Jičína. Thanks to the investment of more than 24 million CZK, it built one of the most modern specialized workplaces not only in the Moravian-Silesian region, but also in the Czech Republic as a whole.
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VIADRUS a.s.
Adresa: Bezručova 300, Nový Bohumín
Web: www.viadrus.cz
Odvětví: Výroba topenářské techniky
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Výroba kotlů a příslušenství
Hlavní produkty: Kotle na tuhá paliva, plynové kotle, litinové radiátory
Tradice společnosti sahá do roku 1888. Stěžejními prvky nabídky VIADRUS jsou litinové kotle na tuhá paliva, plynové a olejové
kotle s litinovým výměníkem a litinové radiátory. Nově se VIADRUS začal věnovat také linii oceloplechových výrobků splňující
nejpřísnější ekologické limity. V této výrobkové řadě nabízí především kotle automatické v různých stupních vybavenosti, tedy
splňující širokou variabilitu požadavků zákazníků. Další novinkou v portfoliu jsou krbová a peletová kamna. V současnosti
společnost zaměstnává cca 750 zaměstnanců. Značka VIADRUS je známá v cca 40 zemích světa, kde vyváží své výrobky,
které splňují nejpřísnější ekologické limity a zároveň pracuje na dalších inovacích. Nejznámějšími zakázkami jsou např. litinové
radiátory Kalor na Pražském hradě, radiátory Hellas ve vile Tugendhat, nebo radiátory Bohemia, které zdobí městskou radnici
v Rotterdamu.
Address: Bezručova 300, Nový Bohumín
Web: www.viadrus.cz
Industries: Heating facilities
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Manufacturing of boilers and related accessories
Main products: Solid fuel boilers, gas boilers, cast-iron radiators
The company tradition dates all the way back to 1888. Its most prominent products are: solid fuel boilers (cast iron), gas and oil
boilers with a cast iron heat exchanger and cast iron radiators. Now the company is also focused on sheet steel products,
complying with the strictest of environmental limits. In this product series, it mainly o�ers automated boilers with various
feature packages, satisfying a wide range of customer expectations. Some of the new items in the company’s portfolio include
hearths and pellet stoves. The company currently employs about 750 employees. VIADRUS is known in about 40 countries
worldwide - its exported products comply with the strictest of environmental limits. All the while, the company is again working
on the next innovations. Some of the more prominent contracts VIADRUS did in the past: cast iron radiators Kalor for the
Prague Castle, radiators Hellas for the Tugendhat villa, radiators Bohemia for the city hall in Rotterdam.

Vyncke s.r.o.
Adresa: Příborská 288, Chlebovice, Frýdek-Místek
Web: www.vyncke.com
Odvětví: Energetika
Země původu �rmy: Belgie
Předmět podnikání: Výroba zdrojů čisté energie z biomasy
Hlavní produkty: Zdroje energie
Vyncke, společnost z oboru energetického strojírenství, dodává zdroje energie vyrábějící čistou energii z biomasy, a to
zejména z výrobních odpadů potravinářského a dřevařského průmyslu. Silnou stránkou �rmy s více než stoletou historií
a vlastním know-how pro ekologicky čisté spalování, které investicemi do výzkumu a vývoje neustále zdokonaluje, jsou
technologicky vyspělá zákaznická řešení produkující energie s výkony do 100 MW. V současné době �rma pracuje na vývoji
menších jednotek pro ekologickou výrobu energie z tříděného městského odpadu.
Address: Příborská 288, Chlebovice, Frýdek-Místek
Web: www.vyncke.com
Industries: Energy industry
Country of origin: Belgium
Line of business: Production of clean energy from biomass
Main products: Energy sources
Vyncke distributes clean energy sources utilizing biomass (made mainly from food and woodworking industry waste). The
strong points of the company, with a history of more than 100 years and an excellent know-how regarding ecologically pure
combustion, are advanced technological customer-oriented solutions for the production of energy of up to 100 MW. The
company is currently developing smaller units for ecological energy production from separated municipal waste.
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WALMARK, a.s.
Adresa: Oldřichovice 44, Třinec
Web: www.walmark.cz
Odvětví: Farmaceutický průmysl
Země původu �rmy: Česká republika
Předmět podnikání: Výroba farmaceutických přípravků
Hlavní produkty: Doplňky stravy, vitamíny, probiotika, bylinné extrakty atd.
Společnost WALMARK se sídlem v Třinci, přední výrobce farmaceutických přípravků a doplňků stravy, působí v Moravskoslezském kraji již 25 let. Na trhu ve 44 zemích světa lze koupit až 1 500 produktů pod značkou Walmark. V oblasti zdravotní péče
je Walmark nejrychleji rostoucí �rmou ve střední Evropě. Díky svému zaměření na inovace umožňuje svým zákazníkům dělat
nejlepší možná rozhodnutí, co se týče jejich zdraví.
Address: Oldřichovice 44, Třinec
Web: www.walmark.cz
Industries: Pharmaceutical industry
Country of origin: Czech Republic
Line of business: Production of medicaments
Main products: Food supplements, vitamins, probiotics, herb extracts, etc.
WALMARK, based in Třinec, is a prominent producer of pharmaceutical products and food supplements, with 25 years
of experience in the Moravian-Silesian region. Up to 1 500 Walmark products are marketed in 44 di�erent countries all around
the globe. Walmark is fastest growing company acting in the health care sector in Central Europe. Thanks to its focus on
innovation, the company allows the customers to always make the best possible decisions concerning their health.
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09/2018, tiskové chyby vyhrazeny
zpracovala společnost:
Moravskoslezské Investice a Development, a.s.
Na Jízdárně 7/1245, 702 00 Ostrava

www.msid.cz
www.invest-msr.com

