REGULATORNÍ OZNÁMENÍ

Colt CZ Group kupuje zbývající podíl ve
společnosti Spuhr i Dalby
Praha (14. října 2022) – Colt CZ Group SE (dále jen „Colt CZ“ nebo „Společnost“ a společně se
svými dceřinými společnostmi „Skupina“) tímto oznamuje, že 12. října 2022 dokončila akvizici
zbylého 75% podílu ve své švédské dceřiné společnosti Spuhr i Dalby AB.

„Máme radost, že můžeme přivítat Spuhr ve Skupině Colt CZ jakožto plně integrovaného člena.
Společnost Spuhr jasně prokázala svou schopnost inovovat, což, jak věříme, přinese nové příležitosti
pro celou Skupinu jak na trhu ozbrojených složek, tak i na komerčním trhu. Těšíme se na prohloubení
spolupráce s vedením společnosti Spuhr, jejími zaměstnanci, partnery a zákazníky,“ řekl Jan
Drahota, prezident a předseda představenstva Colt CZ Group.

„Úspěšná spolupráce mezi společnostmi Colt CZ a Spuhr v posledních dvou letech přirozeně vedla
k tomuto dalšímu kroku. Zakladatel Hakan Spuhr i já zůstáváme součástí společnosti a budeme dále
spolupracovat s Colt CZ Group na rozvoji značky Spuhr. Začlenění do rodiny Colt CZ otevírá mnoho
příležitostí jak pro společnost Spuhr, tak i pro její zaměstnance. Těšíme se na ještě intenzivnější
spolupráci,“ zdůraznil Ulf Nilsson, generální ředitel společnosti Spuhr.
Spuhr i Dalby je švédský výrobce optických montážních řešení pro střelné zbraně se sídlem ve
švédském Löddeköpinge. Produktové portfolio Spuhr se skládá z optických úchytů, příslušenství a
sad pro úpravy střelných zbraní, čímž velmi dobře doplňuje jádro činnosti Skupiny Colt CZ. Úchyty
a příslušenství Spuhr používá řada ozbrojených složek po celém světě, včetně švédských
ozbrojených sil, nizozemské a dánské armády, německé policie a portugalského námořnictva. Spuhr
také nabízí oblíbenou řadu loveckých produktů.
O SPOLEČNOSTI – Colt CZ Group SE
Colt CZ Group SE je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních světových
výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další
komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt
Canada, CZ-USA, Dan Wesson, Spuhr a 4M Systems.
Skupina Colt CZ má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, Spojených
státech, Kanadě a Švédsku. Skupina zaměstnává více než 2 000 lidí v České republice, USA, Kanadě,
Německu a Švédsku. Skupina je vlastněna holdingem Česká zbrojovka Partners SE ze 76,5 %,
přičemž zbývajících 23,5 % tvoří veřejně obchodované akcie.
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