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O
dvážny cieľ presadzo-
vať politiku kvality, dl-
hodobo udržateľného 

rozvoja jednotlivých firiem 
i celej nadnárodnej skupi-
ny a získať zákazníkov na tr-
hoch v strednej a východnej 
Európe sa plnil už od založe-
nia holdingu. Hasau Group 
a produkty ich dcérskych 
spoločností už poznajú in-
vestori asi v desiatke európ-
skych krajín. K svojim strate-
gickým obchodným partne-
rom radí holding aj sloven-
ských zákazníkov. Ďalšie plá-
ny nám priblížil Jozef Janov, 
investičný riaditeľ Penta 
Investments – finančnej sku-
piny, stojacej za akvizíciou. 

Čo ponúka Hasau Group 
slovenskému trhu?
Hasau Group je nadnárodný 
holding, zastrešujúci význam-
ných producentov okien 
z viacerých európskych kra-
jín. Slovenskému trhu ponúk-
ne oknárske produkty zo ši-
rokej škály materiálových 
a technických riešení v pré-
miovej kvalite za dostupné 
ceny. Portfólio holdingu tvo-
ria významné európske znač-
ky, ktoré víťazili na domá-
cich trhoch niekoľko rokov 
a ich kvalita sa radí k špičke. 
Ich spojením do jednej po-
nuky dokážeme osloviť kaž-
dého zákazníka, riešenie mu 
doslova ušijeme na mieru. 

Výhodou je i flexibilita, tva-
rová, farebná a materiálová 
rozmanitosť jednotlivých 
produktov. Významné eu-
rópske oknárske znač-
ky, ktoré dnes patria do 
holdingu Hasau Group, 
netreba slovenskej od-
bornej a laickej verejnos-
ti zvlášť predstavovať. Cez 
mnohé obchodné zastúpe-
nia nás slovenskí investori 
poznajú a uprednostňujú už 
roky.

Dokáže holding 
garantovať originalitu 
značky a produktov?
Cieľom vzniku holdingu ne-
bolo zliať vlastnosti produk-
tov do jedného, ale ponúk-
nuť zákazníkom to najlep-
šie z oknárskeho segmentu 
pri zachovaní výnimočnos-
ti jednotlivých značiek a vý-
robkov, zásluhou ktorých zís-
kali na trhu svoje popredné 
miesta. Spoločnými znakmi 
budú garancia kvality, kom-
plexný servis a technologické 
prvenstvo. Samozrejmosťou 
je štandardizácia manažér-
skych procesov podľa no-
riem ISO a všetkých platných 
predpisov vrátane európske-
ho značenia. Každý produkt 
má vlastné identifikačné zna-
ky, ukazujúce jeho pôvod, 
technické parametre a vstup-
né materiály, ktoré dokážeme 
kedykoľvek deklarovať.“

Aké 
výhody prináša akvizícia 
jednotlivým výrobcom 
a ich produktovým 
značkám?
Všetky, ktoré môže nadná-
rodná skupina ponúknuť. 
V prvom rade veľké príleži-
tosti pre veľkých hráčov ok-
nárskeho trhu, ktorý nemá 
v súčasnosti hranice a mož-
nosť technologického prven-
stva minimálne v európskom 
meradle. Rovnaké výzvy pla-
tia pre súčasných i budú-
cich obchodných partnerov, 
ktorí môžu tieto šance vyu-
žiť spolu s nami. Pevné zá-
klady úspechu sme položili 
zlúčením európskych oknár-
skych špičiek, ktorých sila 
bude rásť úmerne s rozširo-
vaním pôsobnosti holdingu. 
Plány, postavené na expanzii 
na trhy strednej a východnej 
Európy, sa plnia od založe-
nia holdingu. Naše produkty 
a značky už poznajú zákazní-

ci od Škandinávie po 
Francúzsko, a to sme 
len na začiatku.“

O Pente
Stredoeurópska inves-

tičná skupina Penta, za-
ložená v roku 1994, pô-

sobí v sektoroch private 
equity a realitnom develop-
mente. V oblasti private equ-
ity spravuje jediný fond svo-
jich piatich partnerov, akcio-
nárov spoločnosti. Jej portfó-
liové spoločnosti zamestná-
vajú vyše 25 tisíc ľudí a ich 
konsolidované príjmy do-
siahli podľa predbežných vý-
sledkov za rok 2008 1,9 mi-
liardy €. Penta investuje naj-
mä do oblasti energetiky, re-
tailu, zdravotníctva, letec-
kej výroby, strojárstva, privát-
neho bankovníctva, teleko-
munikácií a zábavného prie-
myslu. V realitnom develop-
mente začala investovať v r. 
2005 a v súčasnosti realizu-
je na Slovensku deväť pro-
jektov. Zameriava sa na seg-
menty administratívy, malo-
obchodu, voľnočasových ak-
tivít i na prípravu územia 
pre nové projekty. Penta pô-
sobí vo vyše desiatich kraji-
nách Európy a má zastúpenie 
v Prahe, Bratislave, Moskve, 
Varšave a Limassole. 

Hasau Group vstupuje 
na trh s prémiovou kvalitou
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Medzinárodný oknársky holding Hasau Group si 
za necelý rok svojej existencie stihol do portfólia 
zaradiť produktové esá európskych trhov – slo-
venské Noves okná a poľské Okna Rabien.


