PREZENTÁCIA
SPOLOČNOSTI

2022

BUDAMAR GROUP predstavuje sofistikovaný model na dosiahnutie synergického efektu pri uspokojovaní
stále náročnejších potrieb zákazníkov. Komplexnosť navrhovaného riešenia je plne podporovaná spoluprácou so
spoločnosťami s kapitálovým prepojením.
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ČLENOVIA
» CENTRAL RAILWAYS a.s.
» Inter Cargo Sp. z o.o.
» Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.
» Slovenská plavba a prístavy a.s.
» BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s.
» ŽOS Vrútky a.s.
» TATRAVAGÓNKA a.s.

» BUDAMAR LOGISTICS, a.s.

» BUDAMAR INNOVATIONS, a.s.
» BUDAMAR SOUTH, s. r. o.
» NH – TRANS, SE
» Bohumín terminál, a.s.
» Ostravská dopravní společnost, a.s.
» LOKORAIL, a.s.
» BUDAMAR WEST, GmbH

#1

5

15

2002

----------------------------------------------najväčšia zasielateľská a logistická
skupina v regióne strednej Európy

----------------------------------------------Počet krajín s centrálou

----------------------------------------------Počet členov

----------------------------------------------Založenie
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ŠTRUKTÚRA
LOGISTIKA A ZASIELATEĽSTVO
SÚKROMNÝ ŽELEZNIČNÝ DOPRAVCA
OPERÁTOR PREKLÁDKOVÉHO TERMINÁLU
VÝROBA A OPRAVA KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL
OPERÁTOR RIEČNEJ DOPRAVY

4.500

2.766

97 + 10

112

----------------------------------------------Počet zamestnancov

----------------------------------------------Počet vozňov

----------------------------------------------Flotila lokomotív

----------------------------------------------Flotila riečnych plavidiel
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BUDAMAR LOGISTICS sa zaoberá medzinárodným zasielateľstvom a logistikou. Uspokojovaním stále
náročnejších a komplexnejších potrieb našich zákazníkov sa nám podarilo získať popredné postavenie na trhu a
spoločnosť dlhodobo patrí k najsilnejším zasielateľským spoločnostiam na Slovensku.
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6

BUDAMAR LOGISTICS
PONÚKANÉ SLUŽBY

» ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA
» CESTNÁ PREPRAVA
» RIEČNA A NÁMORNÁ PREPRAVA
» MULTIMODÁLNA PREPRAVA
» INTERMODÁLNA PREPRAVA
» DOPLNKOVÉ SLUŽBY

(vnútroštátna preprava, import, export a tranzit)
(všetky európske destinácie, špecializácia na Balkán)
(prepojenie na sieť riečnych a námorných prístavov)
(kombinácia rôznych druhov dopravy)
(kapacít dostupných terminálov, pravidelné kontajnerové linky)
(priama/nepriama prekládka, skladovanie, colné služby)

253,70 MIL. EUR

16,85 MIL. TON

KĽÚČOVÉ KOMODITY

CERTIFIKÁTY

----------------------------------------------Obrat
2021

----------------------------------------------Prepravené množstvo
2021

----------------------------------------------železná ruda, uhlie/koks, produkty
hutníckeho a chemického priemyslu,
stavebniny

----------------------------------------------ISO 9001, AEO, FIATA, ZLZ SR,
REGISTER SOLVENTNÝCH FIRIEM,
TOP RATING
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SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY je dominantná spoločnosť v oblasti prepravy,

prekladu a
skladovania tovarov, špedičných služieb, opráv, rekonštrukcie a stavby plavidiel na území Slovenskej republiky. Poskytuje
logistické služby spojené s prepravou tovarov všetkého druhu na Dunaji a na celej sieti európskych vodných ciest medzi
Severným a Čiernym morom
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SLOVENSKÁ PLAVBA A PRÍSTAVY
SPOLOČNOSŤ S DLHOROČNÝMI SKÚSENOSTMI
» riečna preprava
» prekládka
» skladovanie
» služby kontajnerového terminálu
» prístavy Bratislava a Komárno

110.000

2,20 MIL. TON

1,55 MIL. TON

112

----------------------------------------------TEU
2021

----------------------------------------------Preložené množstvo
2021

----------------------------------------------Prepravené množstvo
2021

----------------------------------------------flotila riečnych plavidiel
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BUDAMAR INNOVATIONS

ponúka inovatívne komplexné logistické riešenia založené na najnovšej
technológii INNOFREIGHT a dlhoročných skúsenostiach BUDAMAR LOGISTICS v oblasti železničnej dopravy a zároveň
pomáha posúvať limity v oblasti logistiky na ešte vyššiu úroveň.
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BUDAMAR INNOVATIONS
POSKYTOVATEĽ INOVATÍVNYCH RIEŠENÍ
» najnovšia technológia INNOFREIGHT a dlhoročné skúsenosti BUDAMAR LOGISTICS
» flexibilita & hmotnostne optimalizované modulárne riešenia
» plynulý proces prepráv, pestrosť vykladacích riešení
INNOVATÍVNE LOGISTICKÉ RIEŠENIE PRE:
» sypké substráty (uhlie, železná ruda)
» rezivo (guľatina a štiepka)

» poľnohospodárske komodity
» oceľové zvitky, železný šrot

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

KĽÚČOVÉ KOMODITY

100

160

----------------------------------------------Flexibilita, inovácie,
modulárnosť

----------------------------------------------drevo, poľnohospodárske komodity,
sypké substráty

----------------------------------------------GigaWood vozne

----------------------------------------------RockTainer ORE pre vápenec
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BUDAMAR SOUTH

medzinárodným zasielateľstvom, ako i zabezpečovaním komplexnej logistiky a
intermodálnych prepráv s napojením na jadranské prístavy, predovšetkým z a do prístavu Rijeka. Okrem prepráv hotových
výrobkov spoločnosť vykonáva aj prepravy surovín (uhlia, koksu a železnej rudy) v smere sever – juh.
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BUDAMAR SOUTH
VÁŠ LOGISTICKÝ PARTNER PRE JUH

» medzinárodná zasielateľská a logistická spoločnosť zameraná na južnú a juhovýchodnú Európu
» využitie zmluvných partnerov a dcérskej spoločnosti BUDAMAR SOUTH d.o.o.
» preprava hotových výrobkov zo Srbska do EÚ a 3. krajín
» dovoz a vývoz surovín (prepravy SEVER – JUH; uhlie, koks, železná ruda)

24,3 MILL. EUR

1,12 MILL. TONS

KĽÚČOVÉ KOMODITY

CERTIFIKÁTY

----------------------------------------------Obrat
2020

----------------------------------------------Prepravené množstvo
2020

----------------------------------------------Železná ruda, uhlie/koks, produkcia
metalurgického priemyslu

----------------------------------------------ISO 9001
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LOKORAIL

zabezpečuje pravidelnú a nepravidelnú prepravu tovaru v ucelených vlakoch na stredné a veľké
vzdialenosti, prevádzku, obsluhu a komplexnú starostlivosť o vlečky. Záruka kvality ako podporný nástroj pre splnenie
zákazníckych očakávaní je členstvo v CIT a certifikáty ISO 9001 na poskytované služby.
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LOKORAIL
ŽELEZNIČNÝ DOPRAVCA NA SLOVENSKEJ A ČESKEJ ŽELEZNIČNEJ SIETI

» pravidelná a nepravidelná preprava tovaru v ucelených vlakoch
» licencia pre Slovenskú republiku a Českú republiku
» prevádzka a preprava na železničných vlečkách
» vybavené nákladnými elektrickými a dieselovými elektrickými lokomotívami
» prenájom železničných vozňov
» komplexné logistické poradenstvo

14,8 MILL. EUR

2,43 MILL. TONS

36.499

21

----------------------------------------------Obrat
2020

----------------------------------------------Prepravené množstvo
2020

----------------------------------------------Počet manipulovaných vozňov
na súkromných vlečkách
2020

----------------------------------------------Počet lokomotív
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BUDAMAR WEST

Vznik spoločnosti BUDAMAR WEST GmbH je ďalšou aktivitou BUDAMAR GROUP. Vstup
na zaujímavé trhy západnej Európy predstavuje naplnenie našich plánov o vybudovanie flotily hnacích dráhových vozidiel,
ktoré dokážu v rámci skupinových kapacít uspokojiť náročné požiadavky zákazníka. Obchodná činnosť spoločnosti je
zameraná na poskytovanie komplexných prepravných služieb vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej preprave.
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BUDAMAR WEST
POSKYTOVATEĽ ŽELEZNIČNÝCH SLUŽIEB V NEMECKU

» vnútroštátna preprava surovín a hotových výrobkov
» medzinárodná preprava železničných zásielok v režime dovoz a vývoz
» prenájom železničných vozidiel
» prenájom zamestnancov
» zasielateľské služby pre železničnú dopravu v Nemecku

2021

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI

KĽÚČOVÉ KOMODITY

SLUŽBY

----------------------------------------------Rok založenia

----------------------------------------------Flexibilita a prístup na
nové trhy

----------------------------------------------Drevo, poľnohospodárske produkty,
sypké substráty

----------------------------------------------Železničná doprava, prenájom
železničných vozidiel a personálu
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CENTRAL RAILWAYS

ponúka pravidelné ako i nepravidelné prepravy ucelených vlakov v teritóriu strednej
Európy, najmä v Maďarsku, s cieľom poskytovať komplexné dopravné služby v najvyššej kvalite a v súlade s požiadavkami
zákazníkov.
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CENTRAL RAILWAYS
ŽELEZNIČNÝ DOPRAVCA NA MAĎARSKEJ ŽELEZNIČNEJ SIETI

» pravidelná a nepravidelná preprava tovaru v ucelených vlakoch
» licencia pre Slovenskú republiku, Českú republiku a Maďarsko
» vybavené nákladnými elektrickými lokomotívami
» komplexné logistické poradenstvo

7,46 MIL. EUR

1,37 MIL. TON

1.101

CERTIFIKÁTY

----------------------------------------------Obrat
2020

----------------------------------------------Prepravené množstvo
2020

----------------------------------------------Počet prepravených vlakov
2020

----------------------------------------------ISO 9001
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INTER CARGO

predstavuje osvedčenú formu vstupu na trh s veľkým potenciálom. Byť bližšie k zákazníkovi je
naša stratégia, ktorej cieľom je osloviť zákazníka v jeho domácom prostredí prihliadajúc na jeho potreby, trhové osobitosti a
zvyklosti.
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INTER CARGO
ŽELEZNIČNÝ DOPRAVCA NA POĽSKEJ ŽELEZNIČNEJ SIETI

» vnútroštátna preprava surovín a hotových výrobkov
» medzinárodná preprava železničných zásielok v režime dovoz a vývoz
» flotila 22 elektrických lokomotív
» prenájom železničných vozidiel a železničných vozňov
» komplexné logistické riešenia

20,2 MIL. EUR

2,33 MIL. TON

KĽÚČOVÉ KOMODITY

CERTIFIKÁTY

----------------------------------------------Obrat
2020

----------------------------------------------Prepravené množstvo
2020

----------------------------------------------železná ruda, uhlie/koks, produkty
hutníckeho a chemického priemyslu,
stavebniny

----------------------------------------------ISO 9001
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NH-TRANS

patrí medzi významných poskytovateľov komplexných zasieľatelských služieb nielen v Českej
republike. Ponúka logistické riešenia naprieč širokým spektrom dopravných foriem bez ohľadu na druh alebo povahu
zásielky.
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NH-TRANS
POSKYTOVATEĽ KOMPLEXNÝCH VNÚTROŠTÁTNYCH A MEDZINÁRODNÝCH ZASIEĽATEĽSKÝCH
SLUŽIEB
» ŽELEZNIČNÁ PREPRAVA (hromadné substráty, palivá, oceľové výrobky, šrot, ťažké chemikálie)
» NÁMORNÁ PREPRAVA (sypké materiály, suroviny a tuhé palivá)
» RIEČNA PREPRAVA
» CESTNÁ PREPRAVA
» PRENÁJOM VOZŇOV (vysokostenné vozne, plošinové vozne, cisternové vozne)

65,5 MIL. EUR

6,92 MIL. TON

KĽÚČOVÉ KOMODITY

CERTIFIKÁTY

----------------------------------------------Obrat
2020

----------------------------------------------Prepravené množstvo
2020

----------------------------------------------železná ruda, uhlie/koks, produkty
hutníckeho a chemického priemyslu,
stavebniny

----------------------------------------------ISO 9001
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OSTRAVSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST

sa zaoberá medzinárodným a vnútroštátnym
zasielateľstvom a prevádzkovaním tratí a dopravy na tratiach Českej republiky. Komplexnosť poskytovaných služieb je
garantovaná úzkou spoluprácou s dcérskou spoločnosťou OSTRAVSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST – CARGO, a.s., ktorá
vlastní vnútroštátnu a medzinárodnú licenciu na prevádzkovanie dopravy a disponuje tiež vlastným lokomotívnym parkom.
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OSTRAVSKÁ DOPRAVNÍ SPOLEČNOST
ŽELEZNIČNÝ DOPRAVCA NA ČESKEJ ŽELEZNIČNEJ SIETI

» prevádzkovanie dopravy na tratiach
» prenájom lokomotív
» prenájom železničných vozňov
» špedičné služby
» komplexné poradenstvo

30,9 MIL. EUR

3,89 MIL. TON

KĽÚČOVÉ KOMODITY

CERTIFIKÁTY

----------------------------------------------Obrat
2020

----------------------------------------------Prepravené množstvo
2020

----------------------------------------------železná ruda, uhlie/koks, produkty
hutníckeho a chemického priemyslu,
stavebniny

----------------------------------------------ISO 9001
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EX IM TRANS / MINERFIN TRANS

sú ukrajinské špedičné spoločnosti. Ich hlavnou činnosťou je
preprava tovaru spojená s tovarovými tokmi zo železnorudných baní a hutníckeho priemyslu. Obe spoločnosti vlastnia aj
vysokostenné širokorozchodné vozne.
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EX IM TRANS / MINERFIN TRANS
UKRAJINSKÉ ZASIELATEĽSKÉ SPOLOČNOSTI
Spoločnosť EX IM TRANS bola založená v roku 1998 v Dnipre.
» hlavná činnosť – tranzitná, exportná a importná preprava tovaru
» súvislosť s tokom tovaru zo železorudných baní a hutníckeho priemyslu
» spoločnosť vlastní 400 vysokostenných širokorozchodných vozňov
Spoločnosť MINERFIN TRANS bola založená v roku 2012.
» spoločnosť vlastní 1 200 vysokostenných širokorozchodných vozňov

TRHY

1.600

KĽÚČOVÉ KOMODITY

SLUŽBY

----------------------------------------------Ukrajina, Európa

----------------------------------------------Počet vysokostenných vozňov

----------------------------------------------Železná ruda

----------------------------------------------Zasielateľstvo, poskytnutie vozňov
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BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA

poskytuje unikátnu technológiu na prekládku sypkých
substrátov. Neobmedzenú prevádzku rotačných výklopníkov v zimnom období plne podporujú zmodernizované
rozmrazovacie haly, ktoré sú súčasťou komplexu. Technológia podporuje okrem priamej prekládky i nepriamu prekládku s
možnosťou skladovania pod Vysokou rampou po celej jej dĺžke.
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BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA
OPERÁTOR PREKLÁDKOVÉHO TERMINÁLU

» prekládka sypkých substrátov
» prevádzka rotačných výklopníkov (Prekládkový komplex Západ, Prekládkový komplex Východ)
» rýchla priama prekládka zásielok rôzneho rozchodu s prekládkovou kapacitou 4,8 mil. ton ročne
» rozmrazovacia kapacita - 1,3 milióna ton (2. rozmrazovacia hala, 3. rozmrazovacia hala)
» možnosť skladovania - 50 000 ton - pri nepriamej prekládke
» portálový žeriav s kapacitou 1,0 milióna ton ročne (Východná rampa Portál)

12,5 MILL. EUR

4,07 MIL. TON

2.197

CERTIFIKÁTY

----------------------------------------------Obrat
2020

----------------------------------------------Preložený tovar
2020

----------------------------------------------TEU
2020

----------------------------------------------ISO 9001, AEO
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ŽOS VRÚTKY

je tradičnou slovenskou, modernou, technicky vyspelou a dynamicky sa rozvíjajúcou
spoločnosťou s bohatou strojárskou a elektrotechnickou tradíciou. Významná pozícia spoločnosti na domácom trhu
železničných koľajových vozidiel tvorí pevný základ pre ďalšie úspešné investície do nových produktových rád a expanziu
na nové trhy.
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ŽOS VRÚTKY
VÝROBA A OPRAVA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

» výroba nových elektrických, motorových, dieselových elektrických a vlakových jednotiek
» opravy elektrických a dieselových lokomotív
» opravy podvozkov lokomotív
» opravy skríň lokomotív
» výroba osobných vozňov

1874

VÝROBA

SLUŽBY

CERTIFIKÁTY

----------------------------------------------Rok založenia

----------------------------------------------Motorové vlakové jednotky,
osobné vozne

----------------------------------------------Opravy lokomotív

----------------------------------------------ISO 9001, 14001
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TATRAVAGÓNKA POPRAD

patrí v súčasnosti medzi najvýznamnejších výrobcov nákladných
železničných vozňov a podvozkov v Európe. Jedným z pilierov úspechu je vlastné vývojové a konštrukčné oddelenie, ktoré
je lídrom v Európe vo vývoji nákladných vozňov a podvozkov, a ktoré poskytuje najvhodnejšie riešenia pre každého
zákazníka.
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TATRAVAGÓNKA POPRAD
VÝROBA A OPRAVA ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL

» Európsky líder vo vývoji a výrobe nákladných vozňov
» takmer 100 rokov skúseností
» priemerná ročná produkcia: 3 000 nákladných vozňov a 7 500 podvozkov
» pozáručný servis – opravy, revízie a rekonštrukcie
» spoľahlivý dodávateľ pre významné európske dopravné spoločnosti

368,6 MIL. EUR

3.442

9.276

2.108

----------------------------------------------Tržby
2019

----------------------------------------------Počet vyrobených vozňov
2019

----------------------------------------------Počet vyrobených podvozkov
2019

----------------------------------------------Priemerný počet zamestnancov
2019
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SPOLOČNOSTI V SKUPINE
VÝROBA NÁKLADNÝCH ŽELEZNIČNÝCH VOZŇOV V EURÓPE

VÝROBA NÁKLADNÝCH ŽELEZNIČNÝCH VOZŇOV MIMO EURÓPY

OPRAVY, REVÍZIE A REKONŠTRUKCIE NÁKLADNÝCH ŽELEZNIČNÝCH VOZŇOV
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Ď A K U J E M Z A VA Š U P O Z O R N O S Ť !

