Zhodnocujeme privátní kapitál v oborech, které dobře známe
Naše investiční aktivity směřujeme do stravovacích služeb, nemovitostí, energetiky, personalistiky
a vývoje aplikací postavených na nejmodernějších technologiích. Jednotlivé projekty řeší
kompetentní projektoví manažeři, kteří efektivně využívají finanční, personální a další zdroje
odborného týmu. Spolupracujeme s renomovanými právními kancelářemi a bankovními domy.

Investujeme do dlouhodobých PPP projektů v oblasti stravování
PPP projekty (projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru) jsou bezpečnou investicí.
Naše projekty nemocničního stravování v ČR i SR jsou založené na dlouhodobých oboustranně
výhodných smlouvách. Investujeme do stavebních rekonstrukcí, technologií pro skladování,
výrobu a distribuci pacientských a zaměstnaneckých jídel a do řídicích systémů pro velké
nemocniční stravovací provozy. To samé platí i pro projekty stravování ve školských zařízeních.
Konzultujeme nebo provádíme procesní a personální restrukturalizace provozu.

Přes 20 let úspěšně realizujeme EPC projekty v oblasti energetického
hospodářství
Do našeho portfolia patří i řešení energetického hospodářství v oblasti smart buildings. Kromě
dodávek slaboproudých instalací a řídicích systémů se zaměřujeme i na energeticky úsporné
projekty, ve kterých se realizují opatření ke zvýšení energetické účinnosti, včetně projektů se
zaručenými úsporami, tzv. EPC projekty (Energy Performance Contracting). V mnoha případech
též kromě vlastních dodávek a služeb energetického managementu přebíráme vlastní provoz
technických zařízení v budovách tak, aby poskytoval svým zákazníkům maximální užitek.

RN Solutions a.s. | Vinohradská 125, 130 00 Praha 3 | +420 735 749 999 | info@rn-solutions.cz | www.rn-solutions.cz
IČ: 24175005 | DIČ: CZ24175005 | Firma je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17609.

Investiční oblasti

Stravování

Nemovitosti

Více než 20 let na trhu

Více než 27 let na trhu

IT
Více než 5 let na trhu

Personalistika

Energetika

Více než 3 roky na trhu

Více než 20 let na trhu
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