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Trigema je developerskou společností s přesahem do dalších aktivit – stavebnictví, správy budov, rozvoje vědy, cestovního ruchu a podpory startupů. Na kontě společnosti Trigema už je více než 1 600 prodaných 

bytů, Do portfolia Trigemy spadá Vědeckotechnický park a Park Vědy Roztoky. Do skupiny společností a projektů patří rovněž celoroční volnočasový areál Monínec. Obrat společnosti se každoročně pohybuje okolo 
miliardy korun. Trigema se pravidelně umisťuje na nejvyšších příčkách celé řady oborových soutěží, jedná se například o soutěže Stavba roku, Best o Realty či Realitní projekt roku. Trigema je jedním z hlavních 

a dlouhodobých partnerů Centra Paraple a stále jej aktivně podporuje. Současně je také hlavním partnerem soutěže Czech Press Photo a multižánrového Czech Photo Centre. 
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Finančním ředitelem holdingu Trigema je Tomáš Kucharčuk 
 

 
Finančním ředitelem developerské společnosti Trigema se stal Tomáš Kucharčuk. Před nástupem do 

Trigemy působil na pozici finančního ředitele sítě Orea Hotels & Resorts. 

 

Tomáš Kucharčuk má na starosti především celkové ekonomické řízení všech společností, které jsou 

součástí holdingu Trigema. Současně s tím spolupracuje při plánování a vyhodnocování jejich cash flow. Ve 

své činnosti komunikuje s auditory, bankami a dalšími institucemi. Zároveň je odpovědný za řízení 

kontrolingových aktivit Trigemy. 

 

Před nástupem do Trigemy byl Tomáš Kucharčuk téměř tři roky na pozici finančního ředitele sítě Orea Hotels 

& Resorts. Zkušenosti z oblasti real-estate získal rovněž díky působení ve skupině CPI Group, kde se mimo 

jiné zabýval řízením interních a externích finančních procesů jednotlivých projektů skupiny. V letech 2009 až 

2012 byl finančním manažerem ve společnosti Assa Abloy Entrance Systems. 

 

Tomáš Kucharčuk vystudoval Univerzitu Jana Amose Komenského v Praze. Je ženatý a ve volném čase se 

věnuje aktivitám s rodinou, sportu, cestování a zahradě. Je mu 42 let. Hovoří anglicky. 

 

Zdroj fotografie: Trigema 

 

 


