KKCG a SAZKA Group oznamují, že získaly strategickou
investici od Apollo fondů, která podpoří jejich globální
expanzi v loteriích a herním průmyslu
Lucern, Praha, 10. 11. 2020 – Společnosti KKCG AG („KKCG“) a SAZKA
Group a.s. (společně se svými dceřinými společnostmi „SAZKA Group“
nebo „Společnost“) dnes oznámily, že fondy spravované společností
Apollo Global Management, Inc. („Apollo“ a společně s jejími fondy
„fondy Apollo“), jednoho z nejvýznamnějších světových alternativních
investičních manažerů, investují s KKCG do Společnosti 500 milionů eur.
Stane se tak formou investice do nově založené společnosti SAZKA
Entertainment AG („SAZKA Entertainment“), dceřiné společnosti KKCG,
která se po dokončení transakce stane stoprocentním vlastníkem SAZKA
Group.
„Vstupujeme do nové éry podnikání a toto investiční a strategické partnerství
naplňuje naše dlouhodobé plány na expanzi. Jsem rád, že po řadě setkání
s nejvýznamnějšími investičními fondy světa jsme se nakonec dohodli na
partnerství právě s fondy Apollo. Věřím, že zájem jednoho ze světově největších
alternativních investičních manažerů a předních investorů v herním průmyslu o
skupinu SAZKA Group potvrzuje její hodnotu i správnou strategii, stejně jako
oceňuje skvělou práci celého managementu skupiny SAZKA Group. Společně se
silným americkým investorem se tak pro SAZKA Group otevírá další prostor pro
investice jak v Evropě, tak v USA a případně i v dalších regionech. Nadále se
přitom budeme zaměřovat na loterie a doplňkovou herní vertikálu. Jsem
přesvědčen, že herní průmysl je do budoucna jedním z nejperspektivnějších
odvětví vůbec. A SAZKA Group aspiruje na to být na tomto poli globálním hráčem.
Věřím, že s podporou od fondů Apollo bude můj tým schopen posunout naše
podnikání na další, vyšší úroveň,” řekl Karel Komárek, zakladatel KKCG a předseda
představenstva SAZKA Group.
„Jsme nadšeni z toho, že máme možnost investovat do SAZKA Group, jednoho
z nejvýznamnějších soukromých loterijních operátorů v Evropě,“ uvedl James Kim,
partner společnosti Apollo, který zároveň zastává pozici European Co-Head of
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Hybrid Value. „Společnost má velmi úspěšnou historii jak organického, tak
anorganického růstu. Jsme přesvědčeni, že tato investice spolu s naší sektorovou
expertízou a vztahy, které máme v oboru, pomohou současnému manažerskému
týmu naplnit růstové plány nejen v Evropě, ale i v globálním měřítku,“ doplnil
James Kim.
Převážná část z investice fondů Apollo ve výši pěti set miliónů eur bude využita na
kapitalizaci akvizic a růstových příležitostí v Evropě a v Severní Americe se
zaměřením na loterie. Vlastní kapitál (equity value) společnosti SAZKA
Entertainment bude po této transakci činit 4,2 miliardy eur (cca 111 miliard korun).
Finančním poradcem SAZKA Group byla pro tuto transakci společnost J.P. Morgan,
právním poradcem SAZKA Group pak byla pražská a londýnská kancelář
společnosti Clifford Chance LLP.
Transakce je podmíněna podmínkami obvyklými při uzavírání podobných
transakcí, včetně souhlasu regulačních orgánů. Její dokončení se očekává v roce
2021.
O společnosti KKCG
Skupina KKCG řízená jedním z nejúspěšnějších českých podnikatelů Karlem Komárkem, je
mezinárodní investiční společností, jejíž celková účetní hodnota přesahuje 6 miliard eur.
Skupina KKCG vyvíjí podnikatelské aktivity v devatenácti zemích světa a mezi její klíčové
obory patří herní průmysl, energetika, IT technologie a real estate. Drží podíly v mnoha
firmách, mimo jiné v SAZKA Group, ARICOMA Group, MND Group, US Methanol,
kapitálovém fondu Springtide Ventures a dalších.
O společnosti SAZKA Group
Je jedním z největších pan-evropských provozovatelů loterií. Má pobočky provozující loterie
ve všech významných zemích kontinentální Evropy, ve kterých jsou loterie v soukromých
rukách, včetně České republiky, Řecka, Rakouska, Itálie a Kypru. Pobočky se soustředí na
segment loterií, včetně číselných loterií (založených na losování čísel) a okamžitých loterií
(stírací losy); současně poskytují doplňkové produkty, včetně sportovních sázek
a výhradně digitálních her. Své produkty prodávají prostřednictvím různých
maloobchodních sítí a digitálních platforem. Provozovatelé loterií jsou členy Světové
loterijní asociace a Evropské asociace loterií a působí v souladu s přijatými etickými
kodexy.
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O společnosti Apollo
Společnost Apollo je předním globálním alternativním investičním manažerem s pobočkami
v New Yorku, Los Angeles, San Diegu, Houstonu, Bethesdě, Londýně, Frankfurtu, Madridu,
Lucemburku, Bombaji, Dillí, Singapuru, Hong Kongu, Šanghaji či Tokiu. Apollo spravuje
k 30.9. 2020 kapitál v celkové hodnotě zhruba 433 miliard dolarů, v úvěrových fondech,
fondech private equity a v nemovitostních fondech a tento kapitál dále investuje v rámci
devíti hlavních průmyslových odvětví, v nichž má společnost Apollo rozsáhlé znalosti
a prostředky. Pro více informací o společnosti Apollo navštivte www.apollo.com.

Kontakty pro média
Lena Thakkar
Head of IR and PR
SAZKA Group, 1 Connaught Place, Londýn W2ET
M: +44 (0) 7494 175 105
E: lena.thakkar@sazkagroup.com
Dana Dvořáková
Ředitelka korporátní komunikace KKCG
KKCG a.s., Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
M: +420 602 372 834
E: dana.dvorakova@kkcg.com

Výhledová prohlášení – SAZKA Group
Toto oznámení může obsahovat výhledová prohlášení týkající se našich plánů a našich
aktuálních cílů, úmyslů, přesvědčení a očekávání, mimo jiné o investici do SAZKA Group,
o níž se hovoří v tomto oznámení, o našich budoucích provozních výsledcích, finanční
situaci, likviditě, vyhlídkách, růstu, strategii, plánovaných akvizicích a dalších transakcích,
finančních plánech a oborech, v nichž podnikáme. Výhledová prohlášení lze identifikovat
podle
toho,
že
se
nevztahují
výhradně
k
historickým
nebo
aktuálním
skutečnostem. Výhledová prohlášení lze obvykle, avšak nikoliv vždy, identifikovat podle
výrazů jako „může“, „možná“, „měl by“, „bude“, „očekává se“, „zamýšlí“, „odhaduje“,
„očekává“, „předpokládá“, „je přesvědčen“, „plánuje“, „usiluje“, „pokračuje“, „má za cíl“,
„směřuje“, „chce“ nebo jejich záporné verze či podle podobných výrazů. Výhledová
prohlášení ze své povahy podléhají rizikům a nejistotám způsobeným tím, že se vztahují
k událostem a závisejí na okolnostech, k nimž v budoucnu může, avšak nemusí dojít.
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Upozorňujeme vás, že výhledová prohlášení nepředstavují záruky výsledků do budoucna
a že skutečné provozní výsledky SAZKA Group, její finanční situace a likvidita a vývoj
oborů, v nichž podnikáme, jakož i výsledek transakcí, o nichž se hovoří v tomto oznámení,
se mohou podstatně lišit od výsledků uváděných nebo naznačovaných ve výhledových
prohlášeních, která jsou v oznámení obsažena. Dále platí, že i když naše provozní výsledky,
finanční situace a likvidita a vývoj oborů, v nichž působíme, bude odpovídat výhledovým
prohlášením obsaženým v tomto dokumentu, tyto minulé výsledky nebo vývoj nemusejí
naznačovat výsledky nebo vývoj v budoucnu.
Nezavazujeme se jakkoliv revidovat, aktualizovat nebo potvrzovat očekávání a odhady či
zveřejňovat jakékoliv revize kteréhokoliv z výhledových prohlášení tak, aby odpovídalo
událostem, k nimž dojde, anebo okolnostem, které vzniknou po datu vyhotovení tohoto
dokumentu.
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