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Informace o skupině ALTA

ALTA je obchodně průmyslová skupina, která působí na trzích východní a střední Evropy a v poslední
době rozšiřuje svoji působnost i na další země. V oblasti exportu se specializuje na dodávky investičních celků, obráběcích strojů, technologií pro těžbu a zpracování rudných a jiných surovin, zařízení
na výrobu stavebních hmot a metalurgie a na obchod s dalšími strojírenskými produkty. V oblasti
importu se společnost zaměřuje především na obor energetiky.
Skupina ALTA je tvořena mateřskou společností ALTA Invest, a.s. a jejími českými i zahraničními dceřinými společnostmi, které poskytují širokou škálu obchodních, engineeringových, výrobních a finančních služeb v řadě průmyslových oblastí. Obchodní aktivity skupiny ALTA jsou především realizovány
prostřednictvím společnosti ALTA, a.s.
Vedle běžné obchodní činnosti plní společnost stále častěji roli generálního dodavatele investičních
celků, a to jak při zavádění nových výrobních technologií, tak při rekonstrukci a modernizaci stávajících výrobních kapacit. Prostřednictvím vlastního potenciálu a specializovaných projekčních partnerských organizací zajišťuje pro své zákazníky zpracování projektové dokumentace a provádí nezbytnou technickou pomoc. Spolu s dodávkou zařízení poskytuje zákazníkům rozsáhlou engineeringovou
podporu v oblasti zavádění nových technologií výroby. Tuto oblast lze bezpochyby řadit mezi oblasti
s nejvyššími rozvojovými možnostmi.
Společnost ALTA je aktivním členem Komory pro hospodářské styky se SNS, Regionální hospodářské
komory Brno, Svazu strojírenské technologie, Těžební unie, Aliance České energetiky, České nukleární
společnosti a byla jedním ze zakládajících členů INDUSTRY CLUSTER 4.0.
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Ing. Vladimír Plašil

Narodil se v roce 1960. Studoval na Kyjevské státní univerzitě, obor Ekonomika zahraničního obchodu. V letech 1984–1990 pracoval ve společnosti PZO
PRAGOINVEST. V roce 1991 založil společnost ALTA, kde v současnosti zastává
pozici generálního ředitele a předsedy představenstva. Ve funkci předsedy
představenstva působí zároveň i ve společnosti ALTA Invest. Vladimír Plašil
se angažuje i mimo společnost ALTA. Je místopředsedou představenstva Komory pro hospodářské styky se Společenstvím nezávislých států a členem
představenstva Regionální hospodářské komory Brno.
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Úvodní slovo předsedy představenstva

Vážení přátelé, obchodní partneři,
je pozitivní, že se skupině ALTA i nadále daří dosahovat příznivých výsledků a udržovat dobré
pozice na exportních trzích, a to především zásluhou mnohaletých zkušeností a díky systematickému budování vztahů s obchodními partnery.
Každoročně plní ALTA své cíle stanovené plánem. Na těchto výsledcích se podílejí všechny
obchodní skupiny, především pak energetika, obráběcí stroje a těžební technologie. Z teritoriálního hlediska jsme se dokázali vyrovnat se složitými podmínkami na našich tradičních
zájmových trzích, kterými jsou Ruská federace, Ukrajina a Bělorusko, a zároveň se prosadit
v teritoriích nových. Jednou z největších dodávek roku 2018 byla realizace I. etapy generální
opravy pásových dopravníků pro společnost KEK v Kosovu.
Významnými nosnými produkty pro dané oblasti jsou obráběcí stroje, technologické výrobní
linky a dobývací technika pro hlubinnou i povrchovou těžbu s cílem širokého využití vlastního engineeringu pro dodávky komplexních výrobních linek. Stěžejním projektem v dalším
období bude realizace II. etapy dodávek povrchových dopravních systémů do Kosova. Důraz
bude především kladen na rozšíření spolupráce mezi sesterskými společnostmi ZTSU a SE-MI
Technology. Jako perspektivní se ukazuje obchod s dřevěnými peletami a vývoz výrobních
linek na jejich výrobu.
Mé poděkování závěrem patří nejen kolektivu všech zaměstnanců za kvalitně a odborně
odvedenou práci, ale především Vám, našim obchodním partnerům, za projevenou důvěru,
vzájemnou úspěšnou spolupráci a zájem na rozvoji celé skupiny ALTA.

Ing. Vladimír Plašil
Předseda představenstva ALTA Invest, a.s.
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Struktura skupiny

ALTA Invest, a.s.
OBCHOD

ALTA, a.s. / Brno
ALTA-RUS s.r.o. / Moskva

OBRÁBĚCÍ STROJE
ZTSU s.r.o. / Uljanovsk

TĚŽEBNÍ TECHNOLOGIE
SE-MI Technology, a.s. / Ostrava

ENERGETIKA
DMS s.r.o. / Dukovany
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Management skupiny

ALTA Invest, a.s.
Ing. Vladimír Plašil – předseda představenstva

ALTA, a.s.
Ing. Jozef Abrahám – finanční ředitel skupiny ALTA
Ing. Jiří Bartuněk – ředitel obchodní skupiny Obráběcí stroje
Ing. Pavel Kamarýt – ředitel obchodní skupiny Těžební technologie
Ing. Karel Laš – ředitel Nákupu a realizace
Ing. Jiří Schalk – ředitel obchodní skupiny Business Development
Ing. Petr Tuček – ekonomický ředitel
Ing. Mgr. Petr Vágner, LL.M. – ředitel obchodní skupiny Palivový cyklus JE
a vedoucí právního oddělení skupiny ALTA

SE-MI Technology, a.s.
Ing. Gabriel Sirotňák – generální ředitel

DMS s.r.o.
Ing. Lukáš Hurdálek – generální ředitel

ALTA-RUS s.r.o.
Ing. Jiří Schalk – generální ředitel
9

Dceřiné společnosti

SE-MI Technology, a.s.
Výrobní společnost SE-MI Technology, a.s. zajišťuje strojírenské dodávky a technologické
celky v oborech hlubinné a povrchové těžby nerostů, úpraven, povrchových dopravních
systémů a také zařízení pro další odvětví průmyslu, založená na vlastním technickém,
výrobním a logistickém know-how.

DMS s.r.o.
Společnost DMS se dlouhodobě zaměřuje na přepravu nebezpečných materiálů
a radioaktivních látek včetně jaderných materiálů a nadměrných nákladů. Specializované
přepravní služby v oblasti jaderného palivového cyklu poskytuje nejen v České republice,
ale i v zahraničí. Během svého dvacetiletého působení se společnost DMS s.r.o. postupně
stala synonymem pro bezpečnou a spolehlivou přepravu v mezinárodním měřítku.

ALTA-RUS s.r.o.
Společnost s ručením omezeným ALTA-RUS byla založena skupinou ALTA (Česká republika)
v roce 2010. Kanceláře společnosti se nacházejí v Rusku v Jekatěrinburgu, Moskvě
a Petrohradu. Jediným vlastníkem je společnost ALTA Invest, a.s., Brno, Česká republika
(společnost skupiny ALTA).
ALTA-RUS:
++ dodává stroje, obráběcí centra, hydraulické lisy a technologická zařízení v oblasti strojírenství a kovoobrábění
++ dodává zařízení pro hutní průmysl
++ dodává komplexy pro těžební průmysl a výrobu stavebních materiálů
++ poskytuje služby v oblasti oprav a modernizace těžkých strojů a hydraulických lisů
++ dodává nedestruktivní defektoskopická zařízení, poskytuje školení v oboru nedestruktivního testování
++ zprostředkovává ostatní zařízení (galvanické linky, lakovací zařízení, linky pro zinkování,
mořící linky, čistírny odpadních vod, kontrolní a vizualizační systémy, zařízení pro chemický a potravinářský průmysl)
++ poskytuje služby v oblasti instalací, uvedení do provozu, údržby, záručních a pozáručních
oprav zařízení
++ poskytuje služby generálního dodavatele stavebních prací na klíč
ALTA-RUS provozuje své aktivity na území celého Ruska. Společnost úzce spolupracuje s výrobními podniky v České republice a EU, realizuje společné projekty v různých průmyslových
odvětvích.
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ALTA-RUS je oficiálním výhradním distributorem společností:
ATG s.r.o. – nedestruktivní defektoskopie
TOS KUŘIM - OS, a.s. – kovoobráběcí zařízení
ČKD BLANSKO - OS, a.s. – kovoobráběcí zařízení
Dále je ALTA-RUS oficiálním distributorem společností:
ŠKODA MACHINE TOOL, a.s. – kovoobráběcí zařízení
SUB, a.s. – Závod 08 TOS – TOS Čelákovice – kovoobráběcí zařízení
TS Plzeň a.s. – dříve Škoda těžké strojírenství - hydraulické lisy, vulkanizační lisy, zařízení
válcoven, modernizace lisů

ZTSU s.r.o.
Společnost s ručením omezeným Závod těžkých strojů Uljanovsk (ZTSU), dceřiná společnost
ALTA-RUS s.r.o., vstoupila do skupiny ALTA (Česká republika) v roce 2019.
Výrobní hala závodu byla postavena v 50. letech 20. století pro Uljanovský závod těžkých
a unikátních strojů (UZTS). Celková výrobní a montážní plocha ZTSU činí 29 000 m2 (z toho
montážní plocha 7 700 m2) a je komplexně vybavena pro lehké i těžké strojírenství, a to včetně jeřábů až do nosnosti 150 tun. Počet zaměstnanců je 110 osob. ZTSU se specializuje
na projektování, výrobu, opravy a modernizace těžkých kovoobráběcích strojů a engineeringové služby. Vlastní svoji konstrukční a technologickou kancelář.
Podnik disponuje jedinečným strojovým parkem a poskytuje služby v oblasti mechanického obrábění velkorozměrných dílů s vysokou složitostí. Strojový park závodu je vybaven
speciálním strojním zařízením zahrnujícím podélnou brusku Fritz Heckert, podélnou frézku
UF0747, hoblovačku 7A288, vertikální soustruh 1550, těžké horizontální vyvrtávací stroje
2B660F2 a Škoda W250N, horizontální frézovací a vyvrtávací stroj s CNC – model 66K25F4,
dále širokou škálu soustružnických, vyvrtávacích, brousících, zubořezných, frézovacích, hoblovacích strojů a zařízení. ZTSU plánuje obnovit v nejbližším období vývoj a výrobu nových
obráběcích strojů a multifunkčních obráběcích center pro strojírenský průmysl, energetiku,
hutnictví a další průmyslová odvětví.
ZTSU:
++
++
++
++

provádí generální opravy obráběcích strojů
modernizuje těžké obráběcí stroje
poskytuje kooperační služby (mechanické obrábění a tepelné zpracování)
vyrábí rozvaděče a elektrické skříně
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Významné události
1991 Založení ALTA, spol. s r.o.
1992 První dodávky motorů 8PA4 pro potřeby povrchových těžebních kombinátů
v zemích Společenství nezávislých států

1994 Transformace ALTA, spol. s r.o. na akciovou společnost ALTA, a.s.
1995 Podpis smlouvy o výhradním zastoupení ruského výrobce palivových článků
TVEL pro Českou republiku

1996 Dodávky pro investiční projekty v oboru technologií pro těžbu a úpravu rud
a kameniva

1998 Založení obchodního zastoupení v Minsku (Bělorusko)
1999 Založení obchodního zastoupení v Kyjevě (Ukrajina)

Zahájení projektu modernizace PO BELAZ (Bělorusko)

2001 ALTA, a.s. poprvé mezi stovkou nejlepších českých firem v žebříčku sestavovaném
sdružením CZECH TOP 100

2002 Založení obchodního zastoupení v Jekatěrinburgu (Ruská federace)
2005 Podpis rámcové smlouvy projektu modernizace FGUP PO Uralvagonzavod (Ruská

federace)
Majetkový vstup do společností TOS KUŘIM - OS, a.s., KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s.
a SLÉVÁRNA KUŘIM, a.s.

2006 Zahájení projektu modernizace FGUP PO Uralvagonzavod (Ruská federace)

Podpis kontraktu na komplexní mechanizaci šachty pro společnost VINACOMIN
(Vietnam)
Majetkový vstup do společnosti TRANSPORT – 21 VEK (Ruská federace)
Podpis smlouvy se společností OOO Kuzminěckij kirpičnyj zavod (Ukrajina)
na dodávku kompletní technologické linky pro cihelnu
Podpis a zahájení projektu dodávek galvanizačních linek a lakovací linky
pro Korporaci Irkut (Ruská federace)

2007 Založení dceřiné společnosti ALTA URAL, zajišťující servis obráběcích strojů
do Ruské federace

2008 Kapitálový vstup do společnosti SE-MI Technology, a.s. (Česká republika)

Podpis rámcového kontraktu se společností OAO Magnitogorskij metallurgičeskij
kombinat (MMK) na dodávku zařízení pro přípravné práce a zpracování skrývky
Otevření obchodního zastoupení v Doněcku (Ukrajina)

2009 Založení obchodního zastoupení v Magnitogorsku (Ruská federace)

Modernizace válcovny OAO MMK dodávkami zařízení a stavební části pro
válcovací stolici 5000
Podpis kontraktů s OAO MMK na technologické a stavební dodávky periferního
zařízení komplexu vakuové pece, kontilití a projektu válcovací stolice 2500
Podpis kontraktu na dodávku důlního zařízení pro ZAO Doněckstal
Podpis kontraktu na dodávku důlní dopravy a mechanizovaného komplexu
pro VINACOMIN
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2010 Akvizice společnosti ČKD BLANSKO - OS, a.s. a navázání na tradici výroby karuselů
Dokončení projektu největší lakovací linky nákladních vagonů na světě pro OAO
NPK Uralvagonzavod

2011 Akvizice českého výrobce těžkých frézovacích strojů a soustruhů ŠKODA MACHINE
TOOL a.s.
Založení společnosti ALVEL, a.s.

2012 Podpis významné smlouvy s OAO Ašinskij metallurgičeskij zavod (AMET)

na rekonstrukci a celkovou modernizaci válcovací linky
Podpis kontraktu na dodávku „na klíč“ kompletní technologické linky cihelny
OOO KKI, Klincy (Závod keramických výrobků, Brjanská oblast, Ruská federace)
Akvizice společnosti DMS s.r.o. (dopravce v oblasti speciálních přeprav)

2013 Dodávka největších pásových dopravníků pro hlubinnou těžbu na teritoriu SNS
pro OAO SUEK v Krasnojarsku (Ruská federace)
Výstavba úpravny uhlí pro Silesia PG Czechowice (Polsko)
Kontrakt na dodávku komplexu na těžbu uhlí pro OAO Vorkutaugol (Ruská
federace)

2014 Na Ašinském metalurgickém závodě (Ruská federace) byla úspěšně předána I. etapa
modernizace válcovací tratě

2015 Dodávka technologie zpracování strusky pro společnost Zaporožstal (Ukrajina)

Společnosti VSMPO-AVISMA (Ruská federace), světovému lídrovi v oblasti výroby
titanových výkovků a obrobků, bylo v letech 2014–2015 postupně dodáno a uvedeno
do provozu 12 svislých soustruhů s hodnotou kontraktu více než 10 mil. EUR
Prodej podílu v dceřiné společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a.s., odprodej aktivit
týkajících se obchodu s železorudnými surovinami

2016 Společnosti R.W.S. Wheelset (Kazachstán) bylo v letech 2014–2016 dodáno

a uvedeno do provozu zařízení automatické linky na výrobu železničního dvojkolí
dle vlastního projektu v hodnotě více než 20 mil. EUR
Ve spolupráci s ALTA-RUS byl pro společnost ZVEZDA-REDUKTOR (Ruská federace)
dodán soubor strojů od čtyř renomovaných evropských výrobců v celkové hodnotě
6 mil. EUR
Dodávky důlní techniky pro OAO Severnyj Kuzbass, šachta Berezovskaja (Ruská
federace)
Prodej podílů v dceřiných společnostech TOS KUŘIM - OS, a.s., ČKD BLANSKO - OS, a.s.
a ENERGETIKA KUŘIM, a.s.

2017 Úspěšné ukončení části dodávek na šachtu Šachtoupravlenie Pokrovskoje

(Ukrajina) – kontrakt na důlní techniku pro těžbu koksovatelného uhlí v hodnotě
20 mil. EUR
Dodávka a uvedení do provozu strojů a zařízení pro společnost TOO
Prommaškomplekt

2018 Kosovo Energy Corporation, Kosovo – I. etapa v hodnotě 6,6 mil. EUR, generální
oprava 2 linek kontinuální dopravy uhlí z dolu do elektrárny v délce cca 3 km
Realizována dodávka prvního těžebního komplexu v hodnotě 3,4 mil. EUR pro těžbu
uhlí v porubech šachty Novogrodovskaya, Státní důlní podnik Selidovougol
na Ukrajině
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Financování

Skupina ALTA má stabilní pozici mezi významnými českými exportéry. Úspěšně byla realizována řada kontraktů s bankovním financováním našich zákazníků. Realizaci těchto projektů
napomáhají tradičně dobré a úzké pracovní vztahy s bankovními a pojišťovacími institucemi.
Rozsah spolupracujících bank je komplexní jak z pohledu jejich velikosti a poskytovaných
služeb, tak i z pohledu jejich zaměření na exportní financování. Využitím bohatých zkušeností bankovních partnerů a schopností našich pracovníků nabízíme zákazníkům inovativní
řešení v oblasti exportního financovaní s výhodnými podmínkami pro úspěšnou realizaci
jejich obchodních záměrů.
Zákazníkům nabízíme standardní exportní financování se středně nebo dlouhodobým úvěrem s pojištěním EGAP. U dlouhodobého financování se jedná stále ve větší míře o poskytnutí úvěru lokální bance zákazníka, jejíž riziko pojišťuje EGAP anebo komerční pojišťovna.
U úvěrů do 2-3 let nabízíme zákazníkům financování formou potvrzeného akreditivu s odloženou splatností bez pojištění EGAP anebo komerčních pojišťoven. Uvedenými způsoby
je možné financovat široký rozsah exportních dodavatelských kontraktů od kusových dodávek až po dodávky technologicko-stavebních celků na klíč. ALTA je nápomocna zákazníkovi
při zpracování všech potřebných dokumentů pro standardní analýzu projektu a dlužníka
z pohledu potřeb bank a EGAP.
Podmínkou dosažení úspěchu v oblasti exportu jsou hluboké znalosti a zkušenosti z oblasti exportního a projektového financování. Naše společnost jimi nejen disponuje, ale dělí
se o ně i se svými zákazníky v zájmu společného využití nových obchodních příležitostí.
To jsme potvrdili i v uplynulém roce, kdy jsme i přes komplikovanou geopolitickou situaci
dokázali našim klientům nabídnout komplexní spektrum možností financování za konkurenceschopných podmínek.
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Obráběcí stroje

Segment Obráběcí stroje poskytuje optimální technologická řešení prostřednictvím dodávaných investičních celků i formou dodávek jednotlivých strojů.
Zaměření:
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++
++

výroba, prodej a distribuce obráběcích strojů z produkce tuzemských závodů
prodej obráběcích strojů z produkce zahraničních výrobců
prodej zařízení pro povrchové úpravy
prodej automatizovaných obráběcích linek a provozů
zařízení na dělení materiálu
tvářecí a kovací stroje
obráběcí linky a robotizovaná pracoviště
tvářecí a kovací linky a robotizovaná pracoviště
linky povrchových úprav (galvanické i lakovací)
technologické dodávky pro oblast hutnictví železa
svařovací linky a robotizovaná pracoviště
svařovací zařízení, stroje a přídavné materiály
zařízení pro diagnostiku
projektování výrobních linek a technologických celků strojírenských závodů
uvedení do provozu a provoz veškerého námi dodaného zařízení
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Těžební technologie

Segment Těžební technologie se specializuje na dodávky technologií pro těžbu surovin povrchovým i hlubinným způsobem, technologií obohacení nerostů a surovin (uhlí, zlata, stříbra, železné rudy, chromu, olova, platiny aj.) a technologií pro těžbu a úpravu materiálů
pro stavební průmysl (štěrku, písku aj.).
Zaměření:
++ projekce, dodávka a montáž důlních mechanizovaných komplexů pro těžbu uhlí
++ projekce, dodávka a montáž technologických linek pro těžbu a úpravu rud (drcení, separace, obohacení atd.) a kameniva a jeho další zpracování (betonárny, asfaltovny)
++ projekce, dodávky a generální opravy komplexů pro kontinuální povrchovou těžbu rud
a uhlí
++ dopravníkové systémy pro hlubinnou a povrchovou těžbu
++ dodávky těžních zařízení a jejich komponentů pro svislou dopravu
++ realizace investičních celků v oblasti těžby surovin
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Technologické projekty

Segment Technologické projekty se specializuje na dodávky zařízení pro výrobu stavebních
hmot, na komplexní řešení v oblasti energetiky (energetické zdroje) a potravinářského průmyslu.
Zaměření:
++
++
++
++
++

zařízení pro cihlářský průmysl
zařízení pro výrobu dřevěných pelet
komplexní dodávky služeb a zařízení pro minipivovary
komplexní dodávky služeb a zařízení v oblasti energetiky
modernizace stávajících metalurgických závodů
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Palivový cyklus jaderných elektráren

Segment Palivový cyklus jaderných elektráren poskytuje komplexní řešení v oblasti palivového cyklu jaderných elektráren, a to od dodávek jaderných materiálů a čerstvého jaderného paliva, po optimalizační studie jeho využití v reaktoru i po jeho ozáření.
Zaměření:
++ dodávky čerstvých palivových článků a souvisejících engineeringových služeb, včetně
zajištění jejich přepravy pro jaderné elektrárny a výzkumné reaktory v ČR a na Slovensku
++ zajištění importních a exportních licencí na dovoz a vývoz jaderných materiálů a položek
dvojího užití
++ licencování transportních obalů/kontejnerů pro pozemní i vzdušnou přepravu jaderných materiálů po území EU
++ vývoz jaderných materiálů a zabezpečení jejich přepravy
++ dovoz a vývoz materiálů a zboží spadajícího do položek dvojího užití
++ převozy radioaktivních a nebezpečných materiálů a použitého jaderného paliva
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Společenská odpovědnost

Společnost ALTA od svého vzniku vystupuje jako partner veřejného kulturně-společenského dění.
Od roku 2002 je tradičním partnerem projektu Ruská kultura v České republice. Festival, který se každoročně setkává s velkým ohlasem, je orientován především na divadelní, baletní
a hudební tvorbu. Společnost je také dlouhodobým partnerem Městského divadla Brno.
Finanční pomoc pravidelně věnuje také na podporu humanitárních tradic našeho národa
v rámci partnerství se Společností Ludvíka Svobody.
Společnost ALTA se tradičně zaměřuje na vytváření kvalitního pracovního prostředí, s důrazem na ochranu životního prostředí a s cílem napomáhat osobnímu rozvoji zaměstnanců a zároveň respektovat jejich individuální možnosti. Nezbytnou součástí tohoto přístupu
je vytváření všech nezbytných podmínek pro odborný růst zaměstnanců, s cílem prohlubovat a zvyšovat jejich kvalifikaci. V rámci vzdělávání je společností kladen silný důraz na podporu rozvoje jazykových dovedností s využitím výuky vedené rodilými mluvčími. Uplatňování
principu rovných příležitostí je pro společnost jednou z nejvyšších priorit. Kromě cíleného
vytváření podmínek pro zachování rovnováhy mezi osobním a profesním životem a podpory
kariérního růstu žen je zaměstnancům vhodným způsobem poskytován prostor pro seberealizaci v rámci udržování a inovace stávajících procesů. Společnost akcentuje trvale vysokou
úroveň péče o zdraví svých zaměstnanců a zaměřuje se také na preventivní programy a aktivity v této oblasti.
Zvláštní význam patří vytváření přátelských a otevřených vztahů mezi zaměstnanci. K tomu,
kromě důrazu na příjemné, vkusné a inspirativní pracovní prostředí, přispívá i množství
celoročních sportovních, společenských a kulturních aktivit, stejně jako škála sociálních výhod. Mezi nejoblíbenější akce patří Vánoční večírek, Letní den pro rodiny s dětmi a golfové
turnaje.
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Základní údaje o společnosti

Obchodní jméno:

ALTA Invest, a.s.

Sídlo:

Brno, Štefánikova 41

IČ:

607 35 244

Právní forma:

akciová společnost

Rejstříkový soud:

Krajský soud v Brně

Číslo společnosti v rejstříku:

oddíl B, číslo 1497

Datum zápisu:

28. prosince 1994

Základní kapitál:

200 000 000 Kč

Počet akcií:

220 000 ks akcií na jméno

Orgány společnosti

Představenstvo
Předseda představenstva

Ing. Vladimír Plašil

Dozorčí rada
Předseda dozorčí rady

Mgr. Petr Vágner

21

Adresy a kontakty

ALTA Invest, a.s.

ALTA, a.s. – kancelář Most

Štefánikova 41

Budovatelů 2830

602 00 Brno

434 01 Most

Česká republika

Česká republika

T +420 541 550 111

T +420 541 550 625

F +420 541 550 555

F +420 595 224 192

e-mail: office@alta.cz

e-mail: most@alta.cz

www.alta-invest.cz
ALTA, a.s.

SE-MI Technology, a.s.

Štefánikova 41

Matuškova 10

602 00 Brno

710 00 Ostrava

Česká republika

Česká republika

T +420 541 550 111

T +420 595 224 100

F +420 541 550 555

F +420 595 224 105

e-mail: office@alta.cz

e-mail: office@se-mi.cz

www.alta.cz

www.se-mi.cz

ALTA, a.s. – kancelář Praha

DMS s.r.o.

Opletalova 37

Jaderná elektrárna Dukovany

110 00 Praha 1

675 50 Dukovany

Česká republika

Česká republika

T +420 255 729 442/444

T +420 561 103 484

F +420 255 729 460

F +420 568 866 496

e-mail: praha@alta.cz

e-mail: office@dms.cz
www.dms.cz

ALTA, a.s. – kancelář Přerov
Žerotínovo náměstí 12
750 02 Přerov
Česká republika
T +420 581 738 770
F +420 581 738 126
e-mail: prerov@alta.cz
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ALTA-RUS s.r.o.
ul. Mamina-Sibirjaka, d. 101, office 6118
620 075 Jekatěrinburg
Ruská federace
T +007 (343) 253 05 66
F +007 (343) 253 05 67
e-mail: office@alta-rus.ru
www.alta-rus.cz

Poštovní adresa v Sankt Petěrburgu:
ul. Zacharjevskaja, d. 31, Litera A
196 084 Sankt Petěrburg
Ruská federace
T +007 (812) 611 11 79
e-mail: office@alta-rus.ru

Poštovní adresa v Moskvě:
2-ja Tverskaja-Jamskaja 31/35, office 615
125 047 Moskva
Ruská federace
T +007 (495) 232 43 44
e-mail: office@alta-rus.ru

ZTSU s.r.o.
ul. Gerasimova, 10K
432 042 Uljanovsk
Ruská federace
T +007 (8422) 34 81 91
e-mail: office@ztsu.ru
www.ztsu.ru
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www.alta.cz

