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Přehled historie spole čnosti Wavin

Wavin – historie

Obrat (€m)

1,500

1,000

1962

Společnost Royal Dutch 
Shell získala podíl 50% 
ve Wavinu. Zdokonalení 

z výměny znalostí 
granulátu, technologií a 
výroby. WMO zůstává

50%

1970’s

Pokračují nárůst na trhu 
potrubních systémů 

Vznik „Wavin Technology and 
Innovation“ jako součást skupiny 

zabývající se vývojem. Vznik 
„Wavin Overseas“ jako součást 

zabývající se exportem.

1999

Royal Dutch 
Shell 

prodala svůj 
podíl 

společnosti
CVC Capital 

Partners

1955

Místní Holandská vodárna 
WMO založila Wavin 

(složenina water and vinyl 
chlorid) pro zájem o 

plastovou alternativu za 
korodující vodovodní 

potrubí

2005

WMO prodala 
svůj podíl ve

Wavinu 
stávajícím 
vlastníkům: 

CVC, Alpinvest 
a management

1,000

500

zabývající se exportem.

1960’s

Další geografický růst v 
západní Evropě (UK, 

Francie a dál)

Začátek etapy zaměřující 
se na obměnu profilu

(obalové materály, pytle, 
bedny)

2000 - now

Růst v segmentu hot & cold 
a expanze ve východní 

Evropě

Několik úspěšný akvizicí 
znamenající skoky v 

objemech vrcholící akvizicí 
se společností Hepworth v 

roce 2005

Late 1950’s

Start na 
zelené louce 
v Holandsku, 

Německu, 
Dánsku a

Irsku

1990’s

Zpět k původnímu 
zaměření: plastové 
potrubní systémy

Další aktivity v obalech

Založení dceřinných 
společností ve střední a 

východní Evropě

1980’s

Od potrubí k 
tvarovkám: důraz 

kladen na systém a 
„nadzemní" aplikace

25% prodeje 
společnosti 

venkovní potrubní 
systémy

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2007

Obrat (Euro)
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Wavin Ekoplastik s.r.o.

“Společnost Wavin Ekoplastik s.r.o. vznikla v roce 2004 
spojením dvou významných firem: 

Ekoplastik a.s., největší výrobce plastových potrubních 
systémů pro vodu a vytápění ve střední a východní 

Evropě.Evropě.
Wavin s.r.o., českou „dceřinou společnosti“ nadnárodní 

společnosti Wavin, evropské jedničky v oblasti 
plastových potrubí vůbec. ”
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Wavin geografie
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Je největší výrobce plastových potrubních systémů v Evropě

Zaměstnává asi 7 300 lidí ve 27 zemích Evropy

Má obrat za rok 2007 přes 1.6 miliardy Euro

Wavin dnes

Pokrývá dva strategické segmenty trhu:
Building & Installation a Civils & Infrastructure

Je aktivní spolutvůrce v jednotlivých odvětvích průmyslu

Zaměřuje se na nové produkty

Má více jak 40 výrobních závodů po celé Evropě
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ADPP

� Posláním této asociace je spole čně rozvíjet prosazování a používání 
kvalitních plastových potrubních systém ů v České republice.
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Plasty

Sortiment Wavin Ekoplastik s.r.o.


