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Společnost Allwyn získá od ontarijského penzijního fondu Ontario Teachers’ Pension 

Plan Board skupinu Camelot Lottery Solutions Group  
 
CHICAGO, Illinois, Spojené státy americké a Lucern, Švýcarsko – 22. prosince 2022 – 
Společnost Allwyn AG („Allwyn“), přední evropský provozovatel loterií, a penzijní fond 
Ontario Teachers’ Pension Plan Board („Ontario Teachers’“) dnes oznámily, že společnost 
Allwyn se dohodla na akvizici skupiny Camelot Lottery Solutions („Camelot LS Group“), 
kterou v současné době vlastní fond Ontario Teachers’. 
 
Skupina Camelot LS Group, se sídlem v Chicagu, provozuje prostřednictvím své provozní 
společnosti Camelot Illinois LLC illinoiskou loterii „Illinois Lottery“, a to na základě soukromé 
smlouvy o správě. Na rozšíření svých loterijních provozů spolupracuje s arkansaskou 
stipendijní loterií „Arkansas Scholarship Lottery“. Skupina má i technologickou divizi, která 
poskytuje produkty a služby loteriím a jejich hráčům v Evropě a v Severní Americe. 
V souvislosti s transakcí se neplánují žádné změny ve vedení skupiny Camelot LS Group. 
Firma bude i nadále usilovat o zlepšování výkonnosti loterií, které podporuje. Díky transakci 
však bude mít osvědčený vedoucí tým přístup také k hlubokým zkušenostem, které 
společnost Allwyn získala za více než deset let provozování a vylepšování loterií v celé 
Evropě.  
 
„Jsme i nadále odhodláni sloužit našim zákazníkům, zapojovat hráče a zvyšovat loterijní 
výnosy, z nichž mají prospěch komunity, jimž slouží,“ uvedl výkonný ředitel skupiny Camelot 
LS Group Wayne Pickup. „Jako soukromý správce loterie Illinois Lottery úzce 
spolupracujeme s Úřadem pro loterie, abychom podpořili zodpovědný a udržitelný růst a 
maximalizovali tak příjmy pro stát Illinois. Spojením prostředků, odborných znalostí a talentu 
společnosti     Allwyn a skupiny Camelot LS Group se ještě posílí výsledky, k jejichž dosažení 
pomáháme státu Illinois i všem našim zákazníkům.“ 
 
Generální ředitel společnosti Allwyn Robert Chvátal k tomu uvedl: „Vždycky jsme považovali 
americký trh za důležitou součást dalšího růstu společnosti Allwyn. Akvizice skupiny Camelot 
LS Group tak představuje krok správným směrem. Cílem společnosti Allwyn je vytvářet lepší 
loterie a pomáhat jejich prostřednictvím získávat více prostředků na dobročinné účely, a to 
prostřednictvím inovací, technologií, efektivity a bezpečnosti v naší cestě za větším 
zapojením hráčů. Obě společnosti, Allwyn i Camelot, sdílejí nadšení pro loterijní byznys, pro 
poskytování hodnoty svým zákazníkům a pro zvyšování výnosů z loterií pro komunity.“   
 
Společnost Allwyn provozuje loterie v Rakousku, České republice, Řecku, na Kypru a v Itálii. 
Skupina Camelot Group je přidruženou společností Camelot UK Lotteries Limited („Camelot 
UK“), společnosti, na jejíž akvizici od fondu Ontario Teachers’ se společnost Allwyn dohodla 
minulý měsíc. Camelot UK v současné době provozuje britskou národní loterii „National 
Lottery“, a to na základě licence, která končí 31. ledna 2024. Počátkem letošního roku 
získala dceřiná společnost společnosti Allwyn licenci na provozování britské národní loterie 
na základě čtvrté licence, která platí po dobu 10 let počínaje 1. únorem 2024. 
 
Po završení transakce se společnosti ze skupiny Camelot LS Group stanou 100% dceřinými 
společnostmi společnosti Allwyn. Uzavření transakce se očekává v prvním čtvrtletí roku 2023 
a jeho předpokladem je splnění obvyklých uzavíracích podmínek. Podmínky transakce 
nebyly zveřejněny.      
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O společnosti Allwyn 
Společnost Allwyn je předním světovým provozovatelem loterií. Allwyn vytváří loterie, které 
přinášejí více peněz na dobré účely, a to díky zaměření společnosti na inovace, technologie, 
efektivitu a bezpečnost v celém rostoucím portfoliu jejích příležitostných her. Loterijní přístup 
zaměřený především na cenově dostupnou rekreační hru vynesl společnosti Allwyn přední 
pozice na trhu s důvěryhodnými značkami po celé Evropě: v Rakousku, České republice, 
Řecku a na Kypru a v Itálii. Díky úspěchu ve výběrovém řízení počátkem tohoto roku se má 
společnost Allwyn stát od února 2024 provozovatelem národní loterie ve Velké Británii.  

 
 
O fondu Ontario Teachers' Pension Plan 
Penzijní fond Ontario Teachers' Pension Plan Board (OTPP) je globálním investorem 
s čistými aktivy ve výši 242,5 miliard dolarů (stav ke 30. červnu 2022). Investujeme ve více 
než 50 zemích do široké škály aktiv, včetně veřejných a soukromých akcií, cenných papírů 
s pevným výnosem, úvěrů, komodit, přírodních zdrojů, infrastruktury, nemovitostí a 
rizikových projektů s cílem zajistit důchodové příjmy pro našich 333 tisíc pracujících i 
penzionovaných členů. 
 
V našich pobočkách v Hongkongu, Londýně, Bombaji, San Franciscu, Singapuru a v Torontu 
působí více než 350 investičních specialistů, kteří disponují rozsáhlými odbornými znalostmi 
v oborech sahajících od zemědělství po umělou inteligenci. Jsme plně financovaný dávkově 
definovaný penzijní plán a od našeho založení v roce 1990 jsme v rámci celého fondu 
dosáhli čistého ročního výnosu ve výši 9,6 %. OTPP neinvestuje pouze s cílem získat 
výnosy, investuje s cílem utvářet lepší budoucnost pro učitele, jimž sloužíme, pro podniky, 
které podporujeme, i pro svět, v němž žijeme. Další informace najdete na adrese otpp.com. 
Můžete nás sledovat na Twitteru @OtppInfo.  
 
 
Výhledová prohlášení           
Toto oznámení může obsahovat výhledová prohlášení týkající se některých našich plánů a 
našich aktuálních cílů, záměrů, přesvědčení a očekávání souvisejících mimo jiné s našimi 
budoucími hospodářskými výsledky, finanční situací, likviditou, vyhlídkami, růstem, strategií, 
probíhajícími akvizicemi či dalšími transakcemi (včetně dokončení oznámené akvizice 
skupiny Camelot Lottery Solutions), finančními plány či odvětvími, v nichž působíme. Tato 
výhledová prohlášení lze identifikovat podle toho, že se nevztahují pouze k historickým nebo 
současným skutečnostem. Obecně, ale ne vždy, lze výhledová prohlášení rozpoznat podle 
slov jako je „může“, „mohl by“, „měl by“, „bude“, „očekávat“, „zamýšlet“, „odhadovat“, 
„anticipovat“, „předpokládat“, „věřit“, „plánovat“, „usilovat“, „pokračovat“, „úkol“, „cíl“, „by“ 
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nebo jejich záporných variant a podobných výrazů. 
Výhledová prohlášení jsou ze své podstaty ovlivněna riziky a nejistotami, protože se vztahují 
k událostem a závisejí na okolnostech, které v budoucnu mohou, ale nemusejí nastat. 
Upozorňujeme, že výhledová prohlášení nejsou zárukou budoucích výsledků a že naše 
skutečné hospodářské výsledky, finanční situace a likvidita a vývoj odvětví, v nichž 
působíme, se mohou podstatně lišit od těch, které jsou uvedeny nebo naznačeny ve 
výhledových prohlášeních obsažených v tomto oznámení. Dále platí, že i když naše 
hospodářské výsledky, finanční situace a likvidita a vývoj odvětví, v nichž působíme, budou v 
souladu s výhledovými prohlášeními obsaženými v tomto dokumentu, tyto minulé výsledky 
nebo vývoj nemusejí naznačovat výsledky nebo vývoj v budoucích obdobích. Doporučujeme, 
abyste pečlivě zvážili rizika a nejistoty popsané v části „Rizikové faktory“ výroční zprávy 
vydané společností Allwyn International a.s. a v dalších dokumentech, které zveřejňujeme na 
našich internetových stránkách. Většinu těchto faktorů nemůžeme ovlivnit a lze je jen obtížně 
předvídat. 
  
Nezavazujeme se přezkoumávat, aktualizovat nebo potvrzovat očekávání či odhady nebo 
zveřejňovat jakékoliv revize jakýchkoliv výhledových prohlášení tak, aby odrážely události 
nebo okolnosti, které nastanou po datu tohoto dokumentu. 
      
 
 


