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Profil

Podnikáme zásadně v těch oborech, kterým rozumíme, a investujeme jen do

Winning Group

takových firem, které dokážeme strategicky rozvíjet. Tento přístup úspěšně
uplatňujeme v našem core byznysu na českém i německém trhu, a to především
ve dvou robustních pilířích – automotive a construction. Společnosti Winning
Group podnikají v tradičních průmyslových sektorech, jejich strategie se však
vždy opírá o do budoucnosti zaměřenou vizi a promyšlené investice do R&D,
tak aby zůstaly konkurenceschopné a udržitelné v dlouhodobém horizontu.
Specializujeme se na přesné kování a špičkové plastové výrobky pro automotive,
realizujeme generální stavební dodávky, projektujeme statiku velkých stavebních
celků či atypických strojů, podílíme se na vývoji hybridních pohonů a svým
klientům nabízíme bydlení v nadstandardních rezidenčních projektech.

Construction

Automotive

Nabízíme komplexní portfolio stavebních služeb, které se

Z tradičních strojírenských podniků budujeme moderní firmy

bude do budoucna dále rozšiřovat ať už technologicky,

s jedinečným know-how a s produkty, které odpovídají na

akvizičně či geograficky.

aktuální výzvy a ustojí budoucí technologické či tržní disrupce.

stavební holding realizuje dodávky pozemních staveb,

je německým lídrem ve výrobě precizních kovaných dílů

rekonstrukce a opravy budov, železobetonové monolitické

pro osobní i nákladní (elektro-)automobily

konstrukce a zakládání staveb

a průmyslové aplikace

projektuje statiku pro velké stavby na německém trhu

výrobce plastových dílů s povrchovou úpravou a specialista
na chromové designy dodávající předním hráčům
automobilového sektoru

se věnuje rezidenčním projektům v nadstandartní kvalitě

se specializuje na projektování atypických strojů,
automatizací pro strojírenskou výrobu nebo na vývoj
hybridních pohonů

KPIs
2022

>5 400

mil. Kč

>460

mil. Kč

1,78 ×

Obrat

EBITDA

Finanční páka (odhad)

1 330

13

Cz De

Zaměstnanci

Počet společností ve skupině

Země působení

Winning spirit

Tradiční „old economy“ byznys
tu bude vždy. Naší ambicí je
posunout ho vždy minimálně
o úroveň výš, než na jaké byl,
když jsme do něj vstoupili.

Kontinuita

Vpřed nás nepohání touha po turbulentních změnách a rychlém zhodnocení, zaměřujeme
se na promyšlené naplňování strategie, kterým postupně budujeme silný a diverzifikovaný
holding. Nemáme ve zvyku spekulovat. Jsme průmyslníci, co stojí nohama pevně na zemi.
Naším cílem není výhodně nakoupit a rychle prodat. Holding necháváme růst přirozeně
na reálných, stabilních základech. Stejnou filozofii uplatňujeme i v našich investičních
produktech. Společně s našimi investory jsme připraveni na další desítky let růstu a akvizic.

Flexibilita

Nenecháváme se svazovat korporátními strukturami a obloukem se vyhýbáme strnulému
myšlení. Nikdy nás neuslyšíte říkat, že něco nelze změnit k lepšímu. Naše decentralizované
řízení dává vyniknout silným osobnostem, které se nebojí odpovědnosti. Reakční čas při
vyjednávání odpovídá jejich vysoké kapacitě rozhodovat – ve Winning Group jednáme rychle,
pružně a aktivně. Naši lidé jsou mnohem více podnikateli než pouhými zaměstnanci. Každý
z nich má na starosti projekt, který mu dává smysl a do něhož vkládá veškeré své know-how.

Odpovědnost

Naprostá většina našich lidí má nadprůměrně vyvinutého sportovního ducha a stará se
o svou fyzickou i duševní kondici. Uvědomili jsme si, že nejde o náhodu, ale o naše vnitřní
nastavení. V DNA Winning Group máme zakódovánu zodpovědnost nejen za sebe, ale i za
finanční zdraví a udržitelnost našich firem. K rozhodnutím, plánům a strategiím přistupujeme
vždy proaktivně, s dostatečným předstihem a s cílem dlouhodobé prosperity a návratnosti.
Soustředit se na krátkodobý horizont pomíjivých úspěchů prostě nemáme v krvi.

„Věříme v kreativitu našich
lidí. Vytváříme proto prostředí,
v němž mohou své myšlenky
a představy uskutečňovat.“
Sebastian Wagner
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