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O nwt
Již přes 25 let NWT přináší zákazníkům
New World Technologies
Společnost NWT je technologická a inovační firma s centrálou ve Zlíně a pobočkami na Slovensku, v Anglii a na Kypru. Hlavními obory působení
jsou informační technologie, telekomunikace,
výroba a úspory energií, stavebnictví a zemědělství.

V roce 1992 otevřeli Martina a David Vítkovi svůj
první obchod s počítači v Kroměříži. O tři roky
později založili s.r.o. Obrat rostl, zaměstnanců
přibývalo a s vývojem firmy rostly také profesní
zkušenosti majitelů a spolu s nimi i portfolio
produktů firmy.

NWT a.s. je stabilní zisková společnost s dlouholetými základy. Svých příznivých výsledků dosahuje i navzdory stagnující ekonomické situaci,
což dokazuje stabilitu, důvěryhodnost a profesionalitu společnosti, která na trhu úspěšně funguje
již 25 let a zaměstnává téměř 400 pracovníků
v rámci celého holdingu.

Společnost začínala s prodejem hardware, založila jeden z nejstarších internetových obchodních
domů v ČR a věnovala se poskytování internetových služeb a elektroinstalacím. Postupně vznikaly nové pobočky a zaměření se rozšířilo také
o ekologické stavby. V roce 2010 se společnost
změnila na a.s.

Vizí společnosti je přinášet nové světové technologie (New World Technologies) s cílem být
na trhu v první trojce ve všem, čemu se věnuje,
v rámci celého portfolia. Již třetím rokem patří
mezi 100 nejlepších firem v České republice.

Od samého počátku byla společnost NWT mezi
prvními, kteří zaváděli technologické novinky –
úspěšně stavěla fotovoltaické elektrárny i bioplynové stanice. Portfolio se postupně rozšířilo
o menší energetické projekty a úspory energií.
Dnes vyniká výstavbou produkčních skleníků na
klíč vhodných pro celoroční pěstování zeleniny
a ovoce, specializuje se na výstavbu pasivních
domů projektovaných technologií betonových
prefabrikovaných panelů vlastní výroby a intenzivně se zajímá o oblast elektromobility.
Od počátku fungování se společnost řídí stejným pravidlem - veškeré produkty nejprve sama
vyzkouší, otestuje, a až pak prodává dál.

Foyer v sídle společnosti, ve Zlíně - Prštném
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ÚVODNÍ

SLOVO
Vážení obchodní partneři,
dámy a pánové,
v roce 2017 uplynulo již čtvrt století od začátku
našeho společného podnikání, a i po těch letech
nás svět technologií nepřestává fascinovat. Těší
nás, že můžeme své nadšení sdílet a neustále
obohacovat trh o nejnovější světové technologie
(New World Technologies). Inovativní produkty,
chytrá řešení a služby nejvyšší možné kvality
– to jsou stěžejní pilíře našeho holdingu, kterým přizpůsobujeme také naše široké portfolio
v oborech zemědělství, stavebnictví, informační
technologie a energetické úspory.
Za úspěšnost a stabilitu naší společnosti vděčíme
především jasné strategii, pevným hodnotám
i přesné definici klíčových faktorů úspěchu, které
nás ženou neustále vpřed. Jsme otevření všem
novým příležitostem a výzvám. Orientujeme se
na budoucnost – s nemalými cíli. Chceme být
leadery na trhu inovací.

Koncová sedmička uplynulého fiskálního roku
byla pro nás číslem šťastným. V roce 2017 jsme
byli největším stavitelem produkčních skleníků
v ČR s tržním podílem přes 50 %. Podařilo se
nám úspěšně zrealizovat tři projekty produkčních skleníků na klíč o celkové rozloze téměř 10
hektarů. Ve výstavbě máme v současné době
také největší produkční skleník v České republice
o ploše 11 hektarů, který vyrůstá v obci Dolní
Lutyně na Karvinsku. První sklizeň rajčat a okurek
pod značkou Farma Bezdínek, proběhne již na
konci roku 2018. Součástí Farmy bude mimo
prodejnu také ukázkový skleník, kde budeme
veřejnosti představovat a podrobně vysvětlovat,
jak pěstování v hi-tech sklenících funguje. Tím ale
naše stavební plány zdaleka nekončí. Aktuálně
řešíme další stavební povolení a žádosti o investiční dotace pro několik nových investorů. Našim
posláním je přispívat k tomu, aby Češi jedli 12
měsíců v roce více lokálně vypěstované zeleniny
té nejlepší možné chuti.
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Významně jsme pokročili také s projektem
pasivních domů, které stavíme pod značkou
ALPH (Active Live Passive House). Pasivní domy
nové generace přináší nejen pasivní standard, ale
především zdravé a bezpečné bydlení s využitím
moderních technologií přátelských k životnímu
prostředí. Naše pasivní domy jsou projektovány
technologií betonových prefabrikovaných panelů se zabudovanou tepelnou izolací na venkovní
straně, které zajišťují dostatečnou akumulaci
tepelných zisků jak z pasivních, tak z aktivních
zdrojů. Výroba panelů probíhá v naší nové provozovně v Hulíně. První vzorový pasivní dům vyrůstá ve Zlíně na Kudlově, dalšími projekty v řešení
jsou bytové domy v Dolních Tošanovicích anebo
komplex pasivních domků na Těrlicku.
Mimo velkých projektů inteligentních a ekologických staveb, realizujeme také projekty energetických úspor menšího rozsahu. Jsme specialisty jak
na průmyslové instalace, tak na realizace malých
zdrojů tepla a elektřiny v rodinných domech.
Zabýváme se servisem malých i velkých fotovoltaik, dodávkou úsporného LED osvětlení a jsme
rovněž dodavatelem levnější elektřiny a plynu.
I nadále zůstáváme věrni našemu prvotnímu
oboru - informačním technologiím. Dodáváme
ICT řešení nejen pro soukromou klientelu, ale
i státní správu. Patříme mezi největší prodejce
cloudových služeb v České republice. Inovujeme produkty a služby v rámci našeho datového
centra a věnujeme se také novým oborům jako
je hlasová biometrie nebo internet věcí. Rekonstrukcí a modernizací prochází i naše internetové
obchody. Neustále rosteme a rozšiřujeme síť
odběrných míst a soustavně pracujeme také na
zlepšení zákaznických služeb.
Na jaře roku 2018 jsme prodali naši divizi poskytující služby internetového připojení z důvodu
aktuálního vývoje na trhu pro regionální poskytovatele internetu. Kapitál z prodeje plánujeme
opětovně využít pro rozvoj oborově příbuzných
služeb, které budou v souladu s naší vizí: přinášet
lidem ty nejnovější světové technologie. Investovat budeme především do zkvalitňování služeb
zákazníkům ICT řešení, do oblasti elektromobility,
do inovací a na nové příležitosti, které trh aktuálně nabízí.

Mezi naše nejúspěšnější aktivity patří také
původně start-upový projekt Fillamentum na výrobu strun do 3D tiskáren, které v současné době
dodáváme do celého světa. Se společností Fillamentum jsme uspěli na pražské burze cenných
papírů, která v dubnu 2018 spustila samostatný
trh START pro malé a střední firmy. Prostředky
získané v rámci veřejné nabídky plánujeme
využít na investice do rozšíření kapacit tuzemské
výroby a pro vybudování výrobního a obchodního zázemí v USA, které tvoří významnou část
celosvětového trhu s 3D tiskem.
Díky našim úspěšným pracovníkům se můžeme
i letos pochlubit řadou významných ocenění.
Velmi si vážíme zejména umístění NWT v žebříčku Českých 100 Nejlepších, který každoročně
vyhlašuje společnost COMENIUS pod hlavičkou
projektu 100 nejvýraznějších či nejvýznamnějších
společností v České republice. Za zmínku stojí
také ocenění Martiny Vítkové, která se umístila
v žebříčku Nejvlivnějších žen Česka roku 2017
magazínu Forbes na 27. místě a v prestižním
žebříčku Hospodářských Novin TOP ŽENY ČESKA
mezi prvními 25 nejúspěšnějšími ženami ze sféry
byznysu. V letošním roce se dařilo také našim ICT
službám, které si vysloužily hned dvě ocenění
Microsoft Awards – za moderní způsoby práce
v segmentu malých a středních firem a v kategorii bezpečnosti v IT.
Žádného z našich úspěchů bychom nedosáhli bez našich věrných zákazníků, obchodních
partnerů, a především našich kolegů a pracovníků, jejichž úsilí a nadšení nás posouvá neustále
dopředu – a za to jim patří velké poděkování. Do
dalšího roku vstupujeme s důvěrou a jistotou, že
se nám bude i nadále dařit pozitivním způsobem
ovlivňovat nejen kvalitu a dynamiku nabízených
služeb, ale také životního prostředí, které nás
obklopuje.
Děkuji vám za projevenou důvěru a přeji vám
v nastávajícím roce mnoho úspěchů.
David Vítek
předseda představenstva NWT a.s.
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ZÁKLADNÍ
INFORMACE
IDENTIFIKAČNÍ
ÚDAJE:

Obchodní jméno:
Sídlo:
Korespondenční adresa:
IČ:
DIČ:
Právní forma:
Zapsán:

NWT a.s.
nám. Míru 1217, 768 24 Hulín
tř. Tomáše Bati 269, 760 01 Zlín
63469511
CZ63469511
akciová společnost
Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka
6207

KONTAKTNÍ
ÚDAJE:

Web:
E-mail:
Telefon:

www.nwt.cz
nwt@nwt.cz
800 570 570

OBCHODNÍ
ÚDAJE:

Předseda představenstva:
Místopředseda představenstva:
Člen představenstva:
Dozorčí rada:

David Vítek
Bc. Martina Vítková
Ing. Jiří Stodůlka
Jitka Gaudková

PŮSOBNOST
HOLDINGU:

Česká republika
Slovensko

NWT a.s.
NWT Slovakia s.r.o.
NWT Greenhouse s.r.o.
NWT a.s., organizačná zložka
NWT International Ltd.
NWT Holding Ltd.
RR Technologies Trading Ltd.

Velká Británie		
Kypr		
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oblasti
činnosti
výroba
a úspora
energií

produkční
skleníky

Výroba elektřiny, vytápění a chlazení,
levnější elektřina a plyn, LED osvětlení, termické zušlechťování biomasy,
skládkový plyn, BPS a kogenerace, servis
a opravy FVE, využití odpadního tepla.

Projekce a příprava staveb, administrace dotací, výstavba na klíč, poradenství
a školení, mechanizace a vybavení,
Farma Kameničany, Farma Bezdínek,
družstvo OVOZELA, družstvo Čerstvě
utrženo.

stavebnictví

holding

Příprava projektů, pasivní domy, elektromontáže, výstavba fotovoltaických elektráren, výstavba bioplynových stanic,
výstavba peletáren.

Start-upy, investice, finanční služby,
pronájem služeb, internetové obchodní domy, výroba plastových součástek,
3D tisk, chráněná dílna, Farma Pod
Hvězdou.

it &
telco
Dodávky výpočetní techniky, správa
a outsourcing IT, datové centrum SILO,
informační systémy a aplikace, cloudová řešení, tisková řešení, telekomunikace, konferenční služby, call centrum.
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organizační
struktura
agro

Ing. Jiří Stodůlka,
ředitel divize

CEO

David Vítek

Bc. Martina Vítková,
finanční ředitelka

ICT

Ing. Vít Štěpánek,
ředitel divize

holding
Michal Mucska,
EMEA s.r..o.

ELEKTROMONTÁŽE
Jan Kopřiva,
ředitel divize

ENERGO
Josef Doleček,
Parzlich s.r.o.

Ing. Martin Malý,
ředitel divize

PASIVNÍ DOMY
management
Ing. Veronika
Očadlíková,
HR

Ing. Zdeněk Topič,
ICT

Bc. Michal Výskala,
procesy

Ing. Karel Havlíček,
ředitel divize

e-business
Lukáš Židek,
ředitel divize

backoffice
Mgr. Jaroslav Vychodil,
ředitel divize

marketing
Mgr. Patrik Beránek,
ředitel divize
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PŘEHLED
DIVIZÍ
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agro
Od roku 2009 divize AGRO realizuje
v roli generálního dodavatele technologické stavby na klíč – celkem jich zatím
dokončila za více než 4 mld. Kč.
Od roku 2013 se věnuje výstavbě produkčních skleníků na klíč (od velikostí
0,5 ha) vhodných pro celoroční pěstování zeleniny, ovoce a květin. Za realizaci odpovídá stabilní tým zkušených
technologů, projektových manažerů,
stavbyvedoucích, strojníků a techniků.
Aktuálně je NWT největším stavitelem
produkčních skleníků v České a Slovenské republice. Svým zákazníkům
nabízí kompletní servis, který zahrnuje
zpracování projektové dokumentace,
vyřízení stavebního povolení, zpracování ekonomického modelu projektu,
zajištění financování od banky, přípravu žádosti a komplexní administraci
investiční dotace. Zajišťuje dodávky
materiálu, technologií a mechanizace
pro pěstování ve skleníku. Novým pěstitelům nabízí také školící program přímo
v našem produkčním skleníku v Kameničanech v kombinaci s teoretickým
a praktickým školením v produkčním
skleníku v Nizozemí.

Skleník v Dolní Lutyni bude svou rozlohou 11 ha dosud největší
produkční skleník v Česku

Ve skleníku ve Velkých Němčicích se ročně sklidí 1 400 tun rajčat

Posláním je zajistit Čechům
a Slovákům celoroční přísun čerstvé
lokální zeleniny nejlepší možné chuti
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ict
Divize ICT nabízí širokou paletu IT
služeb pro malé firmy i velké korporace. Je jedním z největších dodavatelů
cloudových služeb. Specializuje se
na serverové produkty společnosti
Microsoft. Vlastní datové centrum ve
Zlíně, které vybudovala na špičkových
technologiích.
Nabízené služby:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cloudová řešení
služby Office 365
zálohování a replikace
virtuální servery
outsourcing IT
dodávky výpočetní techniky
tisková řešení
informační systémy a aplikace
poradenství, školení, integrace

Divize ICT získala významná ocenění Microsoft Awards 2017
a Microsoft 2017 Finalist

Portfolio divize
ICT zahrnuje
kompletní
IT řešení
pro firemní
klientelu
i veřejnou
správu
Office 365 vám pomůže vyřešit spolupráci v týmu, dostupnost na
cestách i bezpečnost vašich dat
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ELEKTRO
MONTÁŽE
Divize nabízí dodávky a služby v oblasti slaboproudých, silnoproudých
rozvodů od technického návrhu
přes projekt, realizaci až po záruční
i pozáruční servis všech dodávaných
technologií a systémů. Služby poskytuje jak pro rodinné domy, tak pro velké
průmyslové areály.
Mezi hlavní činnosti patří:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

silnoproudá elektroinstalace
systémy měření a regulace
inteligentní řízení budov
datové sítě a strukturovaná
kabeláž
elektrická požární signalizace
ozvučení, evakuační rozhlas
poplachové zabezpečovací
a tísňové systémy PZTS (dříve EZS)
monitorovací a kamerové
systémy
docházkové a přístupové
systémy
jednotný čas
osvětlení

Pro moderní nájemní bydlení v ekologickém standardu - Luka Living
Praha dodávka kompletní elektroinstalace a vzduchotechniky

Pro grandhotel Tatra ve Velkých Karlovicích kompletní dodávka
silnoproud, dodávky svítidel, venkovní osvětlení aj.

Divize Elektromontáže s mnohaletými
zkušenostmi s instalacemi všech
rozsahů a komplexnosti uspokojí
veškeré potřeby zákazníků
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ENERGO
Divize nabízí služby v oblasti obnovitelných zdrojů, úspor energií a technického zařízení budov. Poskytuje
technickou a ekonomickou přípravu
projektu, navrhuje vhodné formy
financování a kompletní dodávku
a instalaci na klíč.
Specializuje se jak na velké průmyslové instalace, tak na realizace malých
zdrojů tepla a elektřiny v rodinných
domech. Zabývá se také servisem
a monitoringem malých i velkých fotovoltaik, bioplynových stanic, dodávkou
úsporného LED osvětlení a je rovněž
dodavatel levnější elektřiny a plynu.
Do nabídky energetických úspor spadají následující produkty:
•
•
•
•
•

fotovoltaické elektrárny
tepelná čerpadla
kogenerační jednotky jako
primární zdroj tepla
kotelny na klíč
kogenerační jednotky na zemní
plyn

Realizace
energeticky
úsporných projektů,
které šetří finanční
zdroje i životní
prostředí

Celkový výkon tepelných čerpadel v rekreačním areálu
Pod Šaumburkem je 33 kW

Divize se podílela na rekonstrukci hotelu Castle bridge v Českém
Krumlově
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PASIVNÍ
DOMY
Divize staví pasivní domy ALPH (Active
Live Passive House), domy nové
generace, které přináší nejen pasivní
standard, ale především zdravé a bezpečné bydlení s využitím moderních
technologií přátelských k životnímu
prostředí. Bydlení v pasivním domě
znamená úsporu nákladů na vytápění,
stálý přívod čerstvého vzduchu bez
průvanu, vysokou tepelnou pohodu
v místnosti a příjemné teploty po celý
rok.

Úspora až 90 %
nákladů na vytápění
a chlazení

Pasivní domy jsou projektovány technologií betonových prefabrikovaných
panelů se zabudovanou tepelnou
izolací na venkovní straně, které zajišťují dostatečnou akumulaci tepelných
zisků jak z pasivních, tak z aktivních
zdrojů. Výroba panelů probíhá v nové
provozovně v Hulíně.
Vzorový pasivní dům Kudlov

Komplex pasivních domů Těrlicko
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E-BUSINESS
Již 20 let se divize E-Business zabývá prodejem širokého produktového portfolia. Pro statisíce zákazníků u nás a na Slovensku nabízí přes 300 tisíc produktů s denně aktualizovanou nabídkou. Provozuje
také vlastní logistické centrum.
Nabízí kompletní portfolio od drogerie přes elektroniku až po oděvy, věrnostní systémy pro zákazníky,
skladové hospodářství a logistiku, dodání do 2 dnů od objednání.
Zboží prodává prostřednictvím webových aplikací www.patro.cz, www.knihy.cz, www.lypo.cz,
www.sportilo.cz aj.

Divize E-Business provozuje e-shopy
s širokým produktovým portfoliem,
působící na trhu od roku 1998
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veletrhy
Země živitelka
České budějovice
Divize Agro se zúčastnila mezinárodního agrosalónu Země živitelka v Českých Budějovicích.
Koncept stánku nalákal malé i velké návštěvníky,
na které kromě ochutnávky rajčat čekala třeba
ukázka usazené rostlinky ze skleníku.

TCT Show
Birmingham
Dceřiná společnost Parzlich se zúčastnila jedné
z předních světových akcí zaměřených na 3D
výrobní technologie – TCT Show v Birminghamu.
Mezi řečníky nechyběl ani ředitel společnosti,
Josef Doleček, který se věnoval využití 3D tisku
v robotice.

CONECO
Racioenergia
BRATISLAVA
Divize Energo se zúčastnila veletrhu CONECO
Racioenergia v Bratislavě, na kterém oslovila řadu
zájemců o úspornější řešení energií.
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ocenění

Martina Vítková 27. nejvlivnější
žena Česka

Časopis Forbes sestavil již pošesté žebříček nejvlivnějších žen Česka – mezi stovkou mimořádných dam z nejrůznějších odvětví se na 27. pozici
umístila také finanční ředitelka a spolumajitelka
holdingu NWT, Martina Vítková.

Českých 100
Nejlepších
Společnost NWT se umístila na 67. místě v žebříčku „Českých 100 Nejlepších“ – prestižní anketě
společnosti COMENIUS, která pravidelně oceňuje
ty nejlepší české firmy a osobnosti napříč všemi
obory.

Ocenění kvality
rajčat

Úspěch v soutěži
IPO of the Year

Rajčata z Farma Kameničany každoročně získávají
prestižní ocenění Značka kvality SK GOLD, které
obdrželi pro všechny jejich produkty jako první
pěstitel rajčat na Slovensku.

Firma Fillamentum obsadila 3. místo v soutěži
IPO of the Year v rámci CEE Capital markets &
FinTech Awards 2018. Nominovaných bylo celkem 15 společností v regionu střední a východní
Evropy.
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EKONOMICKÉ
UKAZATELE
Díky neustále se rozvíjejícímu
portfoliu služeb a především pozici
největšího stavitele produkčních
hi-tech skleníků v ČR se NWT i navzdory stagnující ekonomice neustále rozrůstá. Týmy pracovníků se
v uplynulém roce rozšířily o řadu
kvalifikovaných odborníků a oproti
roku 2016 vzrostl rapidně také obrat
spolu s výsledkem hospodaření.

Počet zaměstnanců:
Výsledek hospodaření:
Obrat:

2015

2016

2017

185
7 218 367
530 327 000

212
4 213 143
703 821 000

237
15 661 880
1 228 540 000

250

počet
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finanční
dokumenty
Rozvaha
Výkaz zisků a ztrát
Příloha účetní závěrky
Cash flow
Přehled a vývoj dlouhodobého majetku
Zpráva o vztazích
Po konci rozvahového dne nenastaly žádné důležité skutečnosti,
které by měly vliv na účetní závěrku k 28. 2. 2018.

NWT a.s.

81%

IČ: 28441541
50% J.H.Czernoch
Jednatel: DV, Czernoch

100%

IČ: 24776858
Jednatel: DV, MV

NWT
Books s.r.o.

IČ: 63469511
81% NWT HOLDING LIMITED
10% NWT Manažerská a.s.
3% MV, 3% J. Stodůlka, 3% Z.
Topič

NWT 50%
Energo
DOMOV s.r.o.

81%

IČ: 26170469
Jednatel: Valerie Vítková

EKOPARK
Těšnovice s.r.o.

100%

Valerie Vítková

IČ: 29199921
Jednatel: M. Bohatý

90%

100%

IČ: 25555740
33% Farma Stodůlka s.r.o.
Jednatel: MV, J. Stodůlka

67%

Farma Bezdínek
s.r.o.

IČ: 2771230
90% NWT HOLDING LIMITED
MV

NWT Manažerská a.s.

IČ: 29073487
3% M.Tvaroh
3% M.Tvaroh
Jednatel: DV

ELGA s.r.o.

94%

IČ: 26898101
Jednatel: MV
prokura DV, M. Mucska

EMEA s.r.o.

100%

NWT Biotechnologie
s.r.o.

49%
IČ: 34395182776
Chorvatsko
20% Hurtuk

80%

51%

IČ: 04629728
Jednatel: DV

IČ: 45504377
50% NWT Slovakia
Jednatel: MV, J.Stodůlka

50%

Bioplyn
Bolešov s.r.o.
IČ: 29273986
ČP MV

Tepelné
zásobování a.s.

50%

IČ: 36522813
24% J. Stodůlka
20% K. Janovský
Jednatel: DV, JS

56%

Mar. Kar. ENERGI, s.r.o.

Open Oﬃce s.r.o.

100%

NWT Interna�onal Ltd.
Velká Británie
IČ: 04433099
40% M.Galda

IČ: 13250973932
Chorvatsko
20% Hurtuk

Nove Svjetske
Energetske Tehnologije
d.o.o.

80%

Nove Svjetske Solarne
Tehnologije d.o.o.

David Vítek

IČ: 29259584
Jednatel: DV

IČ: 45461775
Jednatel: DV

IČ: 26365219
10% Zemědělské
Družstvo Březí
Jednatel: MV

90%

AGRONA
Ži�n s.r.o.

80%

IČ: 47203153
20% Bioplyn Bolešov s.r.o.
Jednatel: MV, DV, J.
Stodůlka

NWT
Greenhouse s.r.o.

NWT Slovakia s.r.o.

100%

IČ: 45713316
Jednatel: MV

Plach�nce Power
s.r.o.

100%

IČ: 29233275
15% J. Doleček
15% M. Pivoda
Jednatel: MV, J. Doleček

70%

50/50%

Parzlich s.r.o.

NWT HOLDING LIMITED

Farma Rovinka s.r.o.

90/10%

IČ: 29233178
17% V. Majerik, 49%
Jednatel: DV
Scientica, s.r.o.

DIPTERON s.r.o.

17%/17%

Vítkovi together
D/M

Aktuální situace k 28.2.2018

100%

IČ: 24763721
50% Farma Stodůlka s.r.o.
Jednatel: J.Stodůlka

50%

Farma
Zahrádka s.r.o.

IČ: 28475691
50% Farma Stodůlka s.r.o.
Jednatel: J.Stodůlka

IČ: HE268331
Kypr

100%

100%

100%

50%
IČ: 24773328
50% Farma Stodůlka s.r.o.
Jednatel: J.Stodůlka

Farma Obláček
s.r.o.

RR Technologies
Trading Ltd.

50%

Farma Košík
s.r.o.

NWT Invest, s.r.o.
IČ: 29204011
Jednatel: MV

IČ: 27888452
PP MV, ČP DV

Biomass Technology a.s.

100%

100%

Mar�na Vítková

IČ: 03516211
50% Farma Stodůlka s.r.o.
Jednatel: J.Stodůlka

50%

Farma Sluníčko
s.r.o.

IČ: 28326997
Jednatel: Valerie Vítková

100%

Farma Bedýnka
s.r.o.

IČ: 28977921
50% Farma Stodůlka s.r.o.
Jednatel: J.Stodůlka

50%

Farma Lístek
s.r.o.

