TISKOVÁ ZPRÁVA

Skupina HMG a Safran podepisují
memorandum o porozumění za účelem
spolupráce v oblasti vyspělých technologií
letecké mobility (AAM)
Praha, 22. července 2022 – Hyundai Motor Group (dále jen Skupina HMG), jejíž součástí je značka
Kia, a Safran podepsaly memorandum o porozumění (MoU) s cílem zkoumat a odhalovat příležitosti
v oblasti vyspělých technologií letecké mobility (AAM – Advanced Air Mobility), které by byly
přínosem pro obě strany i potenciální zákazníky.
Skupina a Safran budou na základě dohody zkoumat možné oblasti spolupráce v různých oborech
(např. systémy elektrického pohonu, avionika a letové řízení, kabiny letadel atd.).
Komentuje Jaiwon Shin, prezident divize vyspělých technologií letecké mobility HMG: „Safran bude
jedním z nejdůležitějších partnerů pro další rozvoj AAM v rámci naší Skupiny. Počínaje tímto
memorandem o porozumění se zaměříme na zkoumání způsobů spolupráce na podporu dalšího
rozvoje AAM z technického i obchodního hlediska.“
Alexandre Ziegler, výkonný viceprezident pro mezinárodní a veřejné záležitosti ze skupiny Safran,
dále podtrhl: „Safran prostřednictvím tohoto memoranda o porozumění dokládá svoji pevnou vůli
podpořit Skupinu HMG, jednu z nejctižádostivějších firem v oblasti AAM, které nabízíme rozsáhlé
zkušenosti v leteckém průmyslu, pokročilé špičkové technologie a odborné znalosti v oblasti
udělování osvědčení k urychlení dalšího rozvoje Skupiny a bezpečnému uvádění těchto vozidel
do provozu.“
Skupina HMG v letošním roce oznámila svůj strategický plán rozvoje AAM zahrnující odvětví UAM
a RAM s cílem nabízet ekologická řešení letecké mobility v rámci městské i meziměstské dopravy.
Americká jednotka Supernal této Skupiny má v plánu v roce 2028 spustit služby UAM ve
Spojených státech; služby RAM chce Skupina spustit ve 30. letech.

O společnosti Safran
Safran je mezinárodní skupina zaměřená na špičkové technologie, působící v oblasti letectví
(pohony, výbava a interiéry), obranného průmyslu a kosmického průmyslu. Jejím hlavním cílem je
přispívat k bezpečnějšímu a udržitelnějšímu světu, v němž je letecká doprava nejen šetrnější k
životnímu prostředí, ale i pohodlná a cenově dostupná. Safran působí celosvětově; zaměstnává 76
800 pracovníků a v roce 2021 dosáhla tržeb 15,3 mld. eur. Sama nebo ve spolupráci s dalšími
partnery zaujímá vedoucí postavení na klíčových trzích, ať již ve světovém či regionálním měřítku.
Safran se věnuje výzkumu a vývoji se zaměřením na ekologické priority svého strategického plánu
v oblasti R&T a inovací.
Safran je kótována na burze cenných papírů Euronext Paris a je součástí indexů CAC 40 a Euro
Stoxx 50.
Poznámky pro redaktory:
Foto 1: (zleva) Jaiwon Shin, prezident a vedoucí divize AAM společnosti HMG, a Alexandre
Ziegler, výkonný viceprezident pro mezinárodní a veřejné záležitosti společnosti Safran.
Sledujte Kia na Twitteru @KIACzech
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###

Společnost Kia Czech s.r.o.
Kia Czech (www.kia.cz) je výhradním dovozcem nových automobilů značky Kia do České
republiky, ve které působí od roku 1993. Za dobu své existence prodala v ČR přes 140 tisíc
automobilů. Aktuálně nabízí 13 modelů z toho 11 s alternativním pohonem (HEV, PHEV, BEV).
Distribuční síť čítá 57 prodejních a servisních míst a řadí se mezi nejprodávanější značky v ČR. Ve

spolupráci s Autodromem Most se dlouhodobě podílí na osvětě bezpečnosti a prevenci se
zaměřením na krizové situace v běžném silničním provozu. Od roku 2009, prostřednictvím Nadace
Naše dítě, Kia aktivně pomáhá rodinám se znevýhodněnými či zdravotně postiženými dětmi, které
podpořila téměř 4 miliony korun.
Kia Corporation
Kia Corporation (www.kia.com) je globální značka s vizí vytvářet řešení trvale udržitelné mobility
pro spotřebitele, komunity a společnosti po celém světě. Kia, zal. roku 1944, poskytuje řešení
„mobility“ již přes 75 let. Společnost zaměstnává 52 tisíc pracovníků po celém světě, je přítomna
na více než 190 trzích, provozuje výrobní závody v šesti zemích a ročně prodává přibližně tři
miliony vozidel. Kia kráčí v čele snah o všeobecné prosazování elektrifikovaných vozů i
elektromobilů s akumulátorovým pohonem a rozvíjí stále širší nabídku služeb mobility
pomáhajících milionům lidí po celém světě vybrat si optimální způsob přepravy. Slogan značky
‘Movement that inspires’ je odrazem nových záměrů Kia inspirovat zákazníky novými nápady
prostřednictvím produktů a služeb.
Hyundai Motor Group – globální společnost, která vytvořila plně fungující řetězec založený na
výrobě automobilů, oceli a stavebnictví a zahrnuje logistiku, finance, IT a služby. Zaměstnává
na 250 000 pracovníků po celém světě, mezi její automobilové značky patří společnosti Kia
Corporation, Hyundai Motor Co. a Genesis. S přístupem ke kreativnímu myšlení, kooperativní
komunikaci s vůli přijmout všechny výzvy, pracuje na vytvoření lepší budoucnosti pro všechny.

