
 

 

Investiční skupina DRFG v roce 2016 zdvojnásobila svá aktiva na více 

než 2,6 miliardy korun 

 

Praha 28. července 2017 – Investiční skupina DRFG oznámila konsolidované 

hospodářské výsledky za rok 2016. Ke konci loňského roku spravovala aktiva ve výši 

přes 2,6 miliardy korun, což v meziročním srovnání představuje téměř 100% nárůst. 

Výnosy skupiny přesáhly miliardu korun, EBITDA byla na úrovni 162 milionů korun.   

Na více než 70% meziročním nárůstu obratu skupiny se největší měrou podílely nemovitostní a 

telekomunikační divize, které společně vytvořily 65 % jeho hodnoty. Výše EBITDA se meziročně 

téměř ztrojnásobila.  

 

 Aktiva ke konci roku 2016: 2 647 mil. Kč (1 385 mil. Kč ke konci roku 2015) 

 Výnosy ke konci roku 2016: 1 022 mil. Kč (590 mil. Kč ke konci roku 2015) 

 EBITDA ke konci roku 2016: 162, 246 mil. Kč (55 mil. Kč ke konci roku 2015) 

„Rok 2016 byl ve znamení rozšiřování aktivit ve všech klíčových segmentech našeho podnikání a byl 

pro naši skupinu ve všech třech hlavních sledovaných hospodářských ukazatelích rekordní. Akvírovali 

jsme komerční prostory nejen na jihu Moravy, ale také na jihu Čech. Ke konci roku jsme spravovali 

nemovitosti v hodnotě 2,2 miliardy korun, v letošním roce budeme v investicích do komerčních 

projektů pokračovat. Rozvíjet budeme nadále i telekomunikační divizi. V letošním roce bychom chtěli 

ztrojnásobit počet domácností a firem, které připojujeme k internetu, překonat stotisícovou hranici a 

stát se tak leaderem na jižní Moravě. Rozvíjet budeme i zdravotnickou divizi, kde chceme počet lékáren 

Na zdraví rozšířit do konce roku na 25 a přiblížit se tak pozici trojky na trhu. Ve sponzoringových a 

filantropických aktivitách navážeme na partnerství s hokejovou Kometou, které bychom chtěli i letos 

pomoci k titulu, a rozvíjet budeme i Nadaci DRFG,“ říká zakladatel a vlastník skupiny DRFG David 

Rusňák.  

 

 

 



 

 

 

Zisky ale nevytvářela jen skupina. Díky investičním fondům je zaznamenali i klienti. Nemovitostní 

fond DRFG AIF Real Estate Fund, jehož je DRFG zřizovatelem, v roce 2016 prokázal nejlepší 

výsledky ze všech srovnatelných fondů na domácím trhu, když klientům přinesl výnos 5,04 %. 

Nadstandardní výnosy ve výši 4,35 % vykázal i dluhopisový fond DRFG UCITS Bond Fund. 

 

Detailní zhodnocení aktivit skupiny včetně rozhovorů s klíčovými manažery naleznete v bilanční 

zprávě, kterou si můžete stáhnout zde. 

Graficky vyjádřené hlavní hospodářské ukazatele naleznete zde. 

Detaily k hospodářským výsledkům najdete v konsolidované závěrce, která je součástí auditované 

konsolidované výroční zprávy a bude zveřejněna ve Sbírce listin obchodního rejstříku. 

 

Kontakt pro média: 

Jan Sedláček 

SEDLACEK@EWINGPR.CZ 

mobil: 775 426 256 

 

O DRFG: 

DRFG je investiční skupina založená v Brně v roce 2011 Davidem Rusňákem. Jejím cílem je 

zhodnocovat kapitál prostřednictvím private equity investic do majetkových podílů v perspektivních 

společnostech a projektech. DRFG se zaměřuje především na investice do nemovitostí, telekomunikací 

a finančních služeb. V roce 2016 přesáhla konsolidovaná aktiva skupiny 2,6 miliardy korun. DRFG 

nabízí dva investiční podílové fondy. Je hlavním partnerem Komety Brno. Více informací o skupině 

na WWW.DRFG.CZ. 

https://www.drfg.cz/wp-content/uploads/2017/02/drfg-bilancni-zprava-2017.pdf
https://www.drfg.cz/o-nas/

