
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Firma EBZ Group převzala firmu Kovovýroba Hoffmann, s.r.o., českého specialistu na prototypovou výrobu nástrojů. 

Skupina EBZ, dodavatel automobilového průmyslu v oblasti konstrukce nářadí a výroby montážních linek karosérií, převzala 
dne 18.07.2019 společnost KOVOVÝROBA HOFFMANN s.r.o. se sídlem v Ostrožské Nové Vsi. 

Portfolio služeb společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN s.r.o. zahrnuje výrobu prototypových nástrojů a dílů stejně jako 
výrobu sériového lisovacího nářadí a nástrojů pro automobilový průmysl. Společnost byla založena v roce 1996 Lubomirem 
Hoffmannem. 

„Pro skupinu EBZ je akvizice společnosti KOVOVÝROBA HOFFMANN s.r.o. ideálním doplňkem portfolia služeb a posiluje 
globální přítomnost společnosti EBZ. Konstrukce a výroba prototypů je strategicky důležitým rozšířením našeho podnikání a 
umožňuje nabízet našim zákazníkům ještě širší škálu produktů.“ říká Thomas Bausch, generální ředitel skupiny EBZ. 

Dohody mezi EBZ a KOVOVÝROBA HOFFMANN zahrnují nákup všech nemovitostí, což odpovídá celkové produkční a 
kancelářské ploše asi 50 000 m², jakož i nabytí všech akcií ve firmě KOVOVÝROBA HOFFMANN, s.r.o.. Skupina EBZ se 
zavázala ke kontinuitě a společnost bude normálně pokračovat. Pracovní místa přibližně 285 zaměstnanců zůstanou 
zachována. KOVOVÝROBA HOFFMANN byla začleněna do skupiny EBZ jako „EBZ Hoffmann, s.r.o.“ jako 100% dceřiná 
společnost. Ve společnosti zůstane předchozí majitel Marek Hoffmann. Roční obrat společnosti je cca. 16 milionů EUR 
ročně. 

O skupině EBZ 

Skupina EBZ je jedním z předních odborníků na výrobu nástrojů a linek pro automobilový průmysl. Poskytované služby 
sahají od vývoje a výroby až po uvedení tvářecích nástrojů a výrobních linek do provozu. S firemní strukturou zaměřenou na 
základní návrh a simulace kompletních výroben karoserií a systémů nástrojů. Jako společnost řízená majitelem vyvíjí 
individuální a flexibilní řešení pro své zákazníky v globálním automobilovém průmyslu. 

Díky široké nabídce služeb, celosvětové působnosti a know-how svých zaměstnanců pokrývá široké portfolio v oblasti 
technologií karoserií. Skupina EBZ zaměstnává kolem 1800 lidí na třinácti místech po celém světě a dosahuje roční hrubý 
obrat 450 milionů EUR. 
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