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ABO valve obsadilo stříbrnou příčku v soutěži Exportér roku 2019 

 

Olomouc, 11. prosince 2019 

 

ABO valve se prestižní soutěže Exportér roku, pořádané pod záštitou Hospodářské komory České 
republiky, účastnilo již po několikáté. V letošním ročníku soutěže jsme získali krásné 2. místo 
v kategorii Střední exportér roku. Majitel firmy a předseda představenstva skupiny SIWATEC Group, 
Ing. Miroslav Študent, převzal ocenění v pondělí 9. prosince na slavnostním večeru 
v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. 

 

Společnost ABO valve získala v 25. ročníku soutěže Exportér roku cenu za největší nárůst exportu v období 
2017 – 2018 v kategorii středních podniků s ročním obratem do 500 milionů korun. Tímto úspěchem ABO 
valve opětovně potvrdila, že se společnost oprávněně řadí mezi nejvýznamnější české vývozce. V roce 2019 
vyvezla do zahraničí 85 procent produkce a dosáhla historicky nejvyššího objemu tržeb, které přesáhly 318 
milionů korun. Na prvním místě mezi zahraničními odběrateli ABO valve figuruje Německo, které je 
následováno Ruskem, Saudskou Arábií, Francií a Velkou Británií. 

Vedení společnosti si tohoto ocenění velmi váží a dovoluje si vyjádřit pochvalu a uznání všem zaměstnancům, 
kteří se na tomto výsledku podíleli. „Mám z výborného umístění v takto prestižní soutěži radost. Věřím, že tyto 
výsledky jsou pro nás motivací a hnacím motorem pro další úsilí. Současně patří můj dík celému kolektivu 
zaměstnanců, bez jejichž obětavé práce, nasazení a loajality bychom obdobného úspěchu nedosáhli,“ uvedl 
majitel společnosti Ing. Miroslav Študent. Společnost chce i nadále rozvíjet své exportní aktivity a posilovat 
pozici na zahraničních trzích. Velký potenciál spatřujeme zejména na Středním východě, v Severní Africe a 
Jižní Americe. 

 

Soutěž Exportér roku je pořádána pravidelně od roku 1994 Hospodářskou komorou České republiky. Je 
tradičním kláním českých vývozců, kteří tak mohou mezioborově porovnat své úspěchy při vývozu svých 
výrobků a služeb. Letos se poprvé soutěžilo v celkem osmi kategoriích. Kromě nejvýznamnějších exportérů a 
nejlepší exportní transakce podpořené státem byl vyhlášen například také nejvstřícnější úředník státní správy 
nebo nejvěrnější účastník podnikatelských misí. Více informací o soutěži a výsledky naleznete ZDE. 

 

 

 

 

Pro více informací kontaktujte: 

http://www.exporterroku.com/
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Marketing manager 

 
Tel.: +420 585 229 122 

E-mail: marketing@abovalve.com 
 

 

Společnost ABO valve, s.r.o. je přední český výrobce uzavíracích a zpětných klapek pro průmyslové využití. Společnost 
byla založena v roce 1993 jako dceřiná firma společnosti Siwatec, a.s., která je významným dodavatelem čerpací a 
závlahové techniky, a je součástí skupiny SIWATEC Group. ABO valve disponuje 3 výrobními závody, R&D centrem a 
12ti zahraničními pobočkami na 3 kontinentech. Z centrálního sídla v Olomouci-Chomoutově putují produkty do více než 
50ti zemí světa. Společnost se specializuje na výrobu klapek s širokým spektrem průmyslového využití jako jsou centrické 
uzavírací klapky, klapky s dvojitou a trojitou excentricitou, nožová šoupátka, teflonové klapky, zpětné mezipřírubové 
klapky nebo kulové kohouty. 

Společnost klade důraz na kvalitu a inovace a je držitelem řady mezinárodních certifikátů včetně systémových certifikátů 
ISO 9001:2015, ISO 14001 a OHSAS 18001. 

Více informací získáte na webu firmy www.abovalve.com. 
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