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V Praze, 15. 11. 2021 
 

 

SKUPINA SAINT-GOBAIN DOKONČILA AKVIZICI SPOLEČNOSTI CHRYSO 

 

Chryso, přední světový hráč na trhu stavební chemie, který působí také v České 

republice, se stává členem Skupiny Saint-Gobain. Chryso poskytuje komplexní 

řešení aditiv pro udržitelné stavebnictví, ta pomáhají výrazně snížit uhlíkovou 

stopu betonu.  

 

Společnost Chryso zaměstnává celosvětově přibližně 1 300 zaměstnanců a dosahuje 

ročních tržeb ve výši přibližně 400 milionů eur a zisku EBITDA ve výši přibližně 85 

milionů eur. Hodnota transakce je 1 020 milionů EUR a představuje 12ti násobek 

hodnoty 85 mil eur EBITDA společnosti Chryso za posledních 12 měsíců.   

 

Společnost Chryso se v rámci organizační struktury Saint-Gobain připojí do organizace 

s názvem High Performance Solutions, a bude tak patřit do skupiny společností, které 

působí celosvětově na trzích udržitelného stavebnictví.  

 

Benoit Bazin, generální ředitel společnosti Saint-Gobain, k tomu uvedl: 

"Akvizice společnosti Chryso je plně v souladu s naší strategickou vizí světového lídra v 

oblasti udržitelného stavebnictví, který se zaměřuje na řešení nabízející zákazníkům 

udržitelnost a výkonnost.  Společnost Chryso významně posiluje naši přítomnost na 

rostoucím trhu stavební chemie, kde jsme v průběhu posledních tří let dokončili 10 

akvizic a otevřeli 16 závodů v 18 zemích. Celkový obrat Skupiny v tomto segmentu v 66 

zemích přesahuje 3,0 miliardy eur.",  

 

Thierry Bernard, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Chryso, 

doplnil: „Jsme rádi, že se připojujeme ke Skupině Saint-Gobain. První interakce mezi 

našimi  týmy v rámci příprav na integraci proběhly s velkým nadšením a potvrzují 

předpoklad rychlého růstu společnosti Chryso, zejména v regionech, kde zatím 

nepůsobíme“ 

 

 
 



 
 
 

Tomáš Rosák, generální ředitel Saint-Gobain východní Evropa dodává: 

„Společnost Chryso v České Republice bude nadále působit samostatně a nepočítáme 

s její integrací do stávajících právních jednotek, které v ČR máme. Chystáme se však, 

v souladu se strategií Skupiny, na úzkou spolupráci. Naším společným cílem je 

poskytnout zákazníkům na stavebním trhu v České republice další inovativní výrobky 

v již tak širokém portfoliu stavebních materiálů, který jako lídr na trhu máme. 

 

 

O Skupině Saint-Gobain 
Saint-Gobain vyvíjí, vyrábí a prodává stavební materiály a řešení, která jsou klíčová pro pohodový život 

každého z nás a naši budoucnost. Tyto materiály nás obklopují ve všech místech, kde žijeme,  

a jsou součástí každodenního života: v budovách, dopravních prostředcích, infrastruktuře a v mnoha 

průmyslových řešeních. Poskytují nám komfort, výkonnost a bezpečnost tím, že řeší výzvy udržitelné 

výstavby, efektivního využívání zdrojů a změny klimatu. 

 

€38.1 mld. obrat v roce 2020  

Více než 167 000 zaměstnanců v 72 zemích světa 

Závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 

www.saint-gobain.cz 

 

Kontaktní osoba: 

Ing. Jakub Benda, tiskový mluvčí Saint-Gobain CZ a SK 

Mobil: 724 738 135  

E-mail: jakub.benda@saint-gobain.com    
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