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TISKOVÁ ZPRÁVA | 20. února 2017 

RAY SERVICE 
ZAHAJUJE VÝROBU V INDII 
V rámci asijské prémiové air show, Aero India 2017, pořádané pod záštitou indického 

ministerstva obrany a civilního letectví, se uskutečnila slavnostní tisková konference 

na počest významného průmyslového milníku. Moravská společnost Ray Service, a.s., 

zakládá obchodní partnerství na indickém trhu za účelem výroby komponentů pro 

indickou armádu, vojenský a civilní letecký průmysl. Ray Service tak dostává další ob-

chodní a technologický rozměr v podobě čerstvě etablované firmy EL RAY. 

Skupina Elcomponics Indie a Ray Service, a.s., oslavily 15. únor 2017 podpisem joint 

venture – založením obchodního partnerství ELCOMPONICS RAY SYSTEMS INDIA. Sídlo 

obchodní společnosti EL RAY, jakož i její výrobní prostory se nachází v lokalitě Noida, 

Uttar Pradesh, kde sídlí i korporační vedení a továrny skupiny Elcomponics. „Chceme 

myslet globálně a jednat lokálně. To je důvod, proč zakládáme joint venture v Indii, v 

nejperspektivnějším regionu světa,“ říká Jakub Gabriel, výkonný ředitel Ray Service, a.s. 
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Český velvyslanec v Indii, pan Milan Hovorka tuto slavnostní chvíli komentoval slovy: 

„Jsem rád, že mohu být u startovní čáry vztahu mezi českým a indickým inženýrstvím, 

u tohoto partnerství dvou významných technických společností.” Státní tajemník mi-

nisterstva průmyslu a obchodu, Robert Szurman vyzvedl, že tato forma spolupráce 

mezi českými a indickými společnostmi má plnou podporu ministerstva. „Já se těším, 

že budu moci výrobky skupiny Elcomponics povznést do vzdušného prostoru a obran-

ného průmyslu“, poukázal S. N. Dwivedi, generální ředitel Elcomponics Group. 

Toto obchodní partnerství na asijském trhu přitom není pro Ray Service první. Před 

dvěma lety firma založila joint venture s tchajwanskou společností Sinbon, a v loňském 

roce se spojila s čínským subjektem v podobě Ray Service China. 

 

Satyendra Narayan Dwivedi (generální ředitel Elcomponics Group) a Jakub Gabriel 

(výkonný ředitel Ray Service) 


