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TISKOVÁ ZPRÁVA 

KKCG a Emma Capital úspěšně dokončily akvizici společnosti CAME 

Vídeň 19. října 2015 – Společnosti KKCG a Emma Capital, dlouhodobí strategičtí 
investoři se zaměřením na loterijní a herní průmysl, uzavřely prostřednictvím 
společnosti Austria Gaming Holding a.s. (AGH) akvizici společnosti CAME Holding GmbH 
(CAME). AGH koupila společnost CAME od společnosti DONAU Versicherung AG, která je 
součástí koncernu Vienna Insurance Group. K podpisu smlouvy došlo již 9. září 2015. 
Díky tomuto kroku vlastní AGH nepřímý podíl v největší rakouské herní a loterijní 
společnosti Casinos Austria AG (CASAG) ve výši 11,34 %. 

Všechny odkládací podmínky stanovené ve smlouvě se společností Donau Versicherung 
AG byly splněny, zejména pak tuto transakci s účinky k 17. říjnu 2015 schválil rakouský 
antimonopolní úřad (Bundeswettbewerbsbehörde). 

CASAG je přední národní i mezinárodní herní společností, jejíž konsolidované výnosy v 
roce 2014 přesáhly 3,6 mld. EUR a která působí na mnoha místech Rakouska i v dalších 
zemích. CASAG vlastní 68% podíl ve společnosti Österreichische Lotterien Gesellschaft 
m.b.H., která je monopolním provozovatelem loterijních her v Rakousku a jejíž výnosy 
v roce 2014 přesáhly 1,3 mld. EUR. 

„Loterijní a herní podnikání patří ke klíčovým pilířům našich podnikatelských aktivit a 
tento krok je plně v souladu s nastavenou strategií skupiny KKCG, tedy vybudovat 
rozsáhlou diverzifikovanou evropskou skupinu zaměřenou na oblast gamingu,“ uvedl 
investiční ředitel KKCG Štěpán Dlouhý a dodal, že KKCG vnímá akvizici společnosti 
CAME jako strategickou dlouhodobou investici s plánem herní a loterijní průmysl ve 
spolupráci s dalšími akcionáři a rakouskými partnery udržitelným způsobem rozvíjet, a 
to se silným zaměřením na zodpovědné hraní a společenskou odpovědnost firem. 

„Těší nás, že na základě našich původních doporučení rakouský antimonopolní úřad 
nyní schválil prodej. Jak jsme již uvedli, konsorcium AGH předložilo nejlepší cenovou 
nabídku ze všech uchazečů a to bylo jedním z důležitých kritérií pro přijetí této 
nabídky,“ uvedla prof. Elisabeth Stadler, generální ředitelka Donau Versicherung AG 
Vienna Insurance Group. „Partneři v rámci konsorcia AGH mají zkušenosti v herním 
průmyslu a budou realizovat koncepci, kterou jsme již představili. Na naše rozhodování 
mělo vliv i to, že AGH chce dále rozvíjet podnikání v Rakousku. Přejeme konsorciu 
hodně úspěchů v dalších krocích.“ 

 

KKCG je mezinárodní investiční skupina spravující aktiva v objemu přesahujícím 1,6 
miliardy EUR a zaměstnávající více než 3 000 osob. KKCG se zaměřuje na dlouhodobé 
strategické investice do oblasti loterie a zábavy, těžby ropy a zemního plynu, 
technologií, cestovního ruchu, nemovitostí či strojírenství, ale také do dalších odvětví. 
KKCG působí v 10 zemích světa. 
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EMMA CAPITAL je investiční holding zaměřený na zahraniční trhy. Své aktivity chce 
směřovat většinou do sféry retailu, přičemž obvyklou strategií společností sdružených 
v holdingu EMMA je aktivní účast na řízení firem, do nichž EMMA kapitálově vstoupila. 
Finanční skupina EMMA vznikla v roce 2012 z podnětu svého jediného akcionáře – Jiřího 
Šmejce. 

 


