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Jedná se o první velkou investici společnosti Draslovka na africkém kontinentu, která je součástí
jejích plánů mezinárodní expanze.

Společnost Draslovka Holding a.s. (dále jen "Draslovka" nebo "Společnost"), přední světový výrobce
chemických specialit na bázi kyanidů a zemědělských chemikálií, včetně fumigantů a biocidů nové
generace, se sídlem v České republice, uzavřela dohodu se společností Sasol South Africa Limited
(dále jen "Sasol") o převzetí jejího podniku na výrobu kyanidu sodného se sídlem v Sasolburgu za
1,46 miliardy randů, což je asi 2,23 mld. CZK.

Draslovka je soukromá rodinná společnost zaměřená na výrobu speciálních chemikálií a vlastních
výrobních technologií s více než 100 lety zkušeností s výrobou kyanovodíku (HCN) a chemií. 
Společnost, která má výrobní a servisní závody v České republice, Jihoafrické republice, Austrálii,
na Novém Zélandu a v Indii, má bohaté zkušenosti s inovacemi a zvyšováním efektivity. Společnost
Draslovka se zavázala k dlouhodobé orientaci a plánuje v rámci závodu investovat do zvýšení výroby
a zlepšení efektivity s dlouhodobým cílem sloužit nejen jihoafrickému těžebnímu průmyslu, ale také
vyvážet do celé Afriky, aby uspokojila rostoucí poptávku.

Jedná se o první velkou investici společnosti Draslovka na africkém kontinentu, která je součástí
jejích plánů mezinárodní expanze.

Pavel Brůžek, generální ředitel společnosti Draslovka, uvedl, že společnost věří, že jihoafrický trh
nabízí významné dlouhodobé příležitosti a že tato investice ze strategického i kulturního hlediska
dobře zapadá do struktury rodinného podniku společnosti.

"Tato akvizice umožní společnosti Draslovka nejen lépe sloužit jihoafrickému těžebnímu
a souvisejícímu průmyslu, ale v dlouhodobějším horizontu i posílit jihoafrický export a zajistit lepší
přístup k předním zemědělským materiálům společnosti Draslovka.

"Z širšího pohledu představuje dnešní oznámení první krok k našim globálním ambicím posunout
Draslovku na další úroveň a využít naši špičkovou technologii ke zvýšení produkce, zvýšení efektivity
a lepší obsluze těžebního a zemědělského průmyslu.

"Kromě počáteční investice plánujeme investovat dalších 50 milionů dolarů do modernizace závodu,
jeho rozšíření a zajištění toho, aby splňoval naše nejlepší světové ekologické standardy. To nám
umožní rozšířit naši nabídku o výrobky, které se v současné době do Jihoafrické republiky dovážejí
z jiných zemí."

Brůžek uvedl, že společnost se zavázala dodržovat nejpřísnější a nejmodernější bezpečnostní
a ekologická  opatření a přizpůsobit se evropským předpisům a mezinárodním normám.

V rámci závazku společnosti Draslovka řešit cíle ekonomické transformace Jihoafrické republiky
navázala partnerství se společností Navuka Investment Holdings, která je jejím partnerem v oblasti



širokého posílení ekonomického postavení původních obyvatel (Broad-based Black Economic
Empowerment – B-BBEE). Navuka bude vlastnit 25% plus jeden podíl na operacích v Jižní Africe.

Generální ředitelka společnosti Navuka Nathiera Kimberová uvedla, že partnerství se společností
Draslovka jí umožní hrát významnější roli v jihoafrickém chemickém průmyslu. "Tato příležitost dále
rozšíří naše investice do tohoto odvětví těžebního průmyslu a umožní nám společně s Draslovkou
hrát významnou roli při obsluze těžebního sektoru, zejména veledůležitého zlatého průmyslu v zemi."

 

 

 

 

Transakce podléhá různým regulačním schválením a očekává se, že bude dokončena v první polovině
kalendářního roku 2022.

 

O Draslovce

Draslovka Holding a.s. (Draslovka) je soukromá holdingová společnost se sídlem v České republice,
která se zabývá speciálními chemickými látkami a vlastními výrobními technologiemi. Je vlastněna
čtyřmi českými rodinami spolupracujícími v rámci bpd partners, přední rodinné kanceláře se sídlem
v Praze. Draslovka má více než 100 let zkušeností s výrobou kyanovodíku (HCN) a chemií HCN
a specializuje se na výrobu plně syntetického a vysoce čištěného kapalného HCN, který prochází
dalším zpracováním pro použití v různých navazujících produktech od těžebního průmyslu až po
zemědělství. Společnost Draslovka usiluje o to, aby se stala předním světovým hráčem v oblasti
výroby kyanidů pro použití v syntéze, těžbě a průmyslových a zemědělských aplikacích.

Draslovka tři hlavní operace:

1.  Chemical Specialities - využití molekul na bázi kyanidů pro různé průmyslové a farmaceutické
aplikace.

2.  Zemědělská věda - výroba udržitelných fumigantů, hnojiv a regulátorů růstu, které pomáhají
zvyšovat výnosy plodin.

3.  Průmyslové chemikálie - vytváření chemických sloučenin pro použití v různých průmyslových
odvětvích, od těžebního průmyslu až po nátěrové hmoty.

Společnost Draslovka působí v Jihoafrické republice již téměř deset let prostřednictvím své jednotky
Draslovka Services South Africa, která dříve působila pod značkou Agri-Soil, sídlí ve Stellenboschi
a operuje ve všech jihoafrických provinciích. Draslovka Services je přední fumigační společností
v Jihoafrické republice zaměřenou na poskytování služeb zemědělcům v rámci péče o půdu.

O společnosti Navuka Investment Holdings

Navuka je soukromá společnost vlastněná Afričankou Nathierou Kimberovou, která byla založena
v Jihoafrické republice. Společnost je holdingovou společností s investicemi do těžebních,
maloobchodních a průmyslových produktů, přičemž jejím hlavním provozním aktivem je společnost



Lower Orange River Diamonds (Ply) Ltd.

O kyanidech

Kyanidy jsou látky složené z uhlíku a dusíku (CN), které se v přírodě hojně vyskytují. Tyto látky
na bázi CN mají široké využití v hornictví, zemědělství, automobilovém průmyslu, při galvanickém
pokovování a povrchové úpravě, jako farmaceutické meziprodukty, které se používají při výrobě
mnoha výrobků denní potřeby. Další informace o kyanidech, jejich použití a účincích na životní
prostředí a lidské zdraví naleznete na adrese www.cyanides.org.

 

 

 

http://www.cyanides.org

