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Domácí chemie nepatři mezi dosavadní tradiční obory a pilíře, na nichž CE Industries roste. Neznamená to ale, že 

by skupina své zaměření na železniční průmysl, recyklaci a energetiku rozšiřovala o další obory. Spíš ji pracovně 

začleňuje do divize Oppurtunities, tedy Příležitosti. Značku Beohemija jsme vyhodnotili právě jako velmi dobrou 

investiční příležitost na zajímavém trhu.

Máme zájem také o další o investice v jihovýchodní Evropě, a zároveň chceme využít zkušenosti majitele 

a zakladatele naší skupiny Jaroslava Strnada se zhodnocením firem v potížích. Skvělým příkladem je kopřivnická 

Tatra Trucks, která se pod novými českými majiteli opět stala silnou a respektovanou značkou.

Potíže Beohemije nespočívaly v neatraktivních produktech, ale ve velmi silném zadlužení, které bránilo jejímu dalšímu 

rozvoji. Beohemija, která vyrábí produkující prací prášky, aviváže, prášky do myčky, čističe oken a demineralizovanou 

vodu, je naopak v Srbsku velmi silná značka s dobrým produktem, její výkony i tržní podíl lze ale ještě výrazně zlepšit 

změnami v organizaci výroby i rozvojem vlastní obchodní sítě.

CE Industries nyní, coby stoprocentní vlastník Beohemije, posílí management společnosti zkušenými manažery z České 

republiky i dalších zemí a chce zefektivnit výrobu a také posílit marketing značky, aby se její značka stala známější 

zejména pro zákazníky v zemích jihovýchodní Evropy.

Beohemija měla v roce 2020 tržby 23 mil. EUR a EBITDA necelé čtyři miliónů EUR, zaměstnává více než 200 lidí 

a sídlí v Bělehradě. Získali jsme ji od skupiny Preston Holding, která sama získala Beohemiji v roce 2017 v konkurzu. 

Věříme, že již brzy se bude Beohemija významně podílet na našem růstu.

Na produkty společnosti a další informace se můžete podívat na webových stránkách http://www.beohemija.com.
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NAŠE SKUPINA CEI EXPANDUJE. V POLOVINĚ ZÁŘÍ JSME SE STALI STOPROCENTNÍM 
VLASTNÍKEM SRBSKÉHO VÝROBCE PROSTŘEDKŮ PRO DOMÁCNOST, SPOLEČNOSTI 
BEOHEMIJA. ZNAČKY JAKO DUEL, SPIN NEBO SCALLA JSOU NA SRBSKÉM TRHU 
POJMEM. NYNÍ SE BUDEME PODÍLET NA JEJICH DALŠÍM ROZVOJI.

ZÍSKALI JSME BEOHEMIJI, SRBSKÉHO VÝROBCE 
PRACÍCH PRÁŠKŮ


