
 

 

Tiskové prohlášení 5.6.2020 
 
Skupina Vexve Armatury Group posiluje svou pozici v petrochemickém 
odvětví akvizicí německé společnosti ZMK Technologies GmbH, která je 
dodavatelem specializovaných armatur  
 

• Vexve Armatury Group získala 95,5 % akcií společnosti ZMK Technologies GmbH, předního 
světového dodavatele konstrukčně náročných a vysoce sofistikovaných armatur pro petrochemický 
průmysl  

• Skupina Vexve Armatury Group je přední evropský dodavatel armatur pro náročné aplikace, má 
výrobní závody ve Finsku, České republice a Rusku a tato akvizice ještě více posiluje její pozici v 
petrochemickém odvětví 

• Vexve Armatury Group je ve vlastnictví společnosti DevCo Partners, která se aktivně orientuje na 
dlouhodobý rozvoj špičkových světových firem na vybraných specializovaných trzích. 

 
Vexve Armatury Group Oy (dále jen „Vexve Armatury Group“) získala 95,5 % akcií společnosti ZMK 
Technologies GmbH („ZMK“) od Advanced Holdings Ltd, singapurské společnosti kótované na burze se 
zaměřením na inženýrské služby a čisté technologie, a od zakladatelů společnosti. ZMK je přední německý 
dodavatel konstrukčně náročných a vysoce specializovaných armatur pro petrochemický průmysl se 
zaměřením na výrobu ethylenu. 
 
Tato transakce posiluje pozici společnosti Vexve Armatury Group v petrochemickém průmyslu a doplňuje 
portfolio skupiny o vysoce kvalitní průmyslové armatury a služby pro náročné aplikace. Po této akvizici 
překročí obrat Vexve Armatury Group 130 milionů EUR. Akvizice nemá vliv na výrobní závody ani existující 
provoz skupiny. Stejně tak v německém Dürenu zůstává vedení ZMK i další aktivity. 
 
„Je pro nás ctí, že máme možnost spojit síly se společností ZMK a jejím zkušeným týmem, který vybudoval 
špičkovou společnost dodávající náročná řešení armatur pro petrochemický sektor. Obě společnosti, Vexve 
Armatury Group i ZMK, jsou známé vynikající kvalitou svých výrobků a odhodláním poskytovat svým 
zákazníkům ty nejlepší služby v oboru. Jsme nadšeni z toho, jaké příležitosti tato nová kombinace nabízí,“ říká 
Jussi Vanhanen, výkonný ředitel společnosti Vexve Armatury Group. 
 
“Vysoce konkurenceschopné výrobní možnosti Vexve Armatury Group budou výborně doplňovat nabídku 
ZMK. I díky novým produktům z portfolia Vexve Armatury Group umožní tato jedinečná kombinace 
společnosti ZMK nadále růst a plnit přání svých zákazníků lépe než konkurence v oboru,“ uvedl Rüdiger Klein, 
výkonný ředitel a spoluvlastník společnosti ZMK, který bude v této roli působit i v budoucnu.  
 
„Velice mne těší, že v tomto novém uspořádání budeme moci pokračovat a dále prohlubovat spolupráci s 
našimi zákazníky a partnery,“ dodává Norbert Marx, spoluzakladatel a hlavní poradce ZMK. 
 
"Jsem velmi rád, že jsem se v posledních letech mohl podílet na růstu ZMK. Zároveň jsem přesvědčen, že 
společnost bude i nadále prosperovat a rozvíjet se jako klíčová součást skupiny Vexve Armatury Group,“ říká 
Kar Wong, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Advanced Holdings Ltd. 
 
 
Více informací: 
Vexve Armatury Group Oy     
Výkonný ředitel Jussi Vanhanen    
Tel.: +358 40 5672 458    
jussi.vanhanen@vexvearmatury.com 
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ZMK Technologies GmbH 
Výkonný ředitel Rüdiger Klein    
Tel.: +49 157 80258531 
r.klein@zmk-technologies.de  
 
 
Další informace o společnosti ZMK Technologies GmbH 
www.vexvearmatury.com/zmk  
 
Stručná charakteristika skupiny Vexve Armatury Group 
Vexve Armatury Group je přední evropský dodavatel řešení armatur pro náročné podmínky, zejména pro 
odvětví energetiky. Skupina je známá mimořádnou kvalitou svých produktů a rychlostí dodávek ve spojení 
s prvotřídními službami zákazníkům. Skupina Vexve Armatury Group dodává své produkty do více než 
70 zemí a zaměstnává přibližně 750 pracovníků ve výrobních závodech ve Finsku, České republice a Rusku. 
Skupinu tvoří společnost Vexve Oy, výrobce armatur pro dálkové energetické rozvody, a společnost 
ARMATURY Group a. s., výrobce průmyslových armatur dle individuálních potřeb zákazníků zejména do 
plynárenství, energetiky a hutnictví. Celkový obrat skupiny Vexve Armatury Group překračuje 100 mil. eur.  
 
Stručná charakteristika společnosti DevCo Partners Oy 
Společnost DevCo je dlouhodobě orientovaný investor, který se věnuje budování předních světových 
společností na vybraných specializovaných trzích. DevCo poskytuje svým společnostem praktické provozní 
zdroje, strategickou podporu z jedinečné průmyslové sítě a významné finanční zdroje na podporu výrazného 
růstu jejich výkonnosti. DevCo je v současné době většinovým vlastníkem dvou světových špičkových 
společností, Vexve Armatury Group a Medix Biochemica. 
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