
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

SAZKA Group uzavřela smlouvy o zakoupení dalších 
podílů ve společnosti Casinos Austria AG 
 
Po dokončení obchodu zvýší SAZKA Group svůj nepřímý podíl ve 

společnosti Casinos Austria AG na 34 %. 
 

Vídeň, 3. ledna 2017 - Společnost CAME Holding GmbH – člen skupiny 
SAZKA Group – uzavřela závazné smlouvy o odkupu podílů společností 
UNIQA Beteiligungs-Holding GmbH a LEIPNIK-LUNDENBURGER INVEST 

Beteilingungs AG ve společnosti Medial Beteilingungs GmbH a navýší tak 
svůj nepřímý podíl ve společnosti Casinos Austria AG na 34%. Smlouvy 

byly podepsány dnes.  
 
„Těší nás, že zakoupením dalších podílů v Casinos Austria AG úspěšně 

rozšiřujeme naše působení na rakouském herním trhu," uvedl Štěpán Dlouhý, 
investiční ředitel společnosti SAZKA Group. Již v září roku 2015 získala SAZKA 

Group nepřímý podíl ve společnosti Casinos Austria AG ve výši 11,34 % akvizicí 
společnosti CAME Holding GmbH, která je držitelem podílu 29,63 % v Medial 
Beteiligungs GmbH. „Jsme dlouhodobí strategičtí investoři a přinášíme inovace do 

velkých evropských herních společností. Investice do společnosti Casinos Austria 
AG je zcela v souladu s naší strategií. Společně s ostatními akcionáři chceme 

přispět k dalšímu růstu Casinos Austria a Österreichische Lotterien,“ dodává 
Štěpán Dlouhý.  
 

Obchod bude dokončen po té, co transakci schválí rakouský antimonopolní úřad a 
příslušní regulátoři v zemích, kde Casinos Austria působí. 

  
SAZKA Group 

Společnost SAZKA Group je jedním z největších provozovatelů loterií a her 

v Evropě. Úhrnná roční výše sázek podaných u společností, ve kterých SAZKA 

Group vlastní podíl, přesahuje 15 miliard eur a celková výše EBITDA překračuje 

850 milionů eur. SAZKA Group v současnosti drží podíly v řecké loterii OPAP, 

italské loterii LOTTOITALIA a loterii SAZKA v České republice, dále pak 11,34% 

podíl ve společnosti Casinos Austria AG a 11,56% podíl ve společnosti 

Österreichische Lotterien GmbH. 

 

Akcionáři SAZKA Group jsou investiční společnosti KKCG (75% podíl) a EMMA 

Capital (25% podíl), které se obě stejnou měrou podílejí na řízení SAZKA Group. 

SAZKA Group a její akcionáři mají rozsáhlé zkušenosti s dlouhodobým 

strategickým řízením, úspěšnou konsolidací a s udržitelným rozvojem 

společností. To hraje důležitou roli zejména při řízení firem z oblasti herního a 



 

 

zábavního průmyslu, který je přísně regulován, a je zde kladen velký důraz na 

ochranu spotřebitele.  

 

KKCG 

KKCG je mezinárodní investiční skupinou spravující aktiva ve výši přesahující 2 

miliardy eur a zaměstnávající 2 500 pracovníků. Dlouhodobá strategie skupiny 

KKCG se zaměřuje na loterijní a zábavní průmysl, turismus, těžbu ropy a plynu a 

v neposlední řadě na nové technologie, prostřednictvím fondu Springtide 

Ventures.  KKCG vlastní podíl ve více než 25 společnostech, např. SAZKA Group, 

FISCHER Travel Group, MND Group, VÍTKOVICE a dalších. KKCG působí v 10 

zemích v různých částech světa. Jejím zakladatelem je Karel Komárek. 

 
EMMA Capital 

EMMA CAPITAL je investiční skupinou, kterou v roce 2012 založil její většinový 

akcionář Jiří Šmejc. EMMA CAPITAL se specializuje na strategické investice, 

zejména na segment maloobchodu. Obvyklou strategií, kterou uplatňují 

společnosti sdružené v EMMA CAPITAL, je aktivně se podílet na řízení 

společností, do kterých skupina investuje. EMMA CAPITAL v současnosti působí 

v České republice, Řecku, Rumunsku, Rusku, Rakousku, Itálii a na Slovensku. 

EMMA CAPITAL rovněž vlastní 11,37% podíl ve společnosti Home Credit Group, 

jednom z největších poskytovatelů spotřebních úvěrů na světě. 
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