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TISKOVÁ ZPRÁVA 

KKCG a Emma Capital získaly nepřímý podíl ve společnosti Casinos Austria AG 

 

Praha 10. 9. 2015 – KKCG a Emma Capital, dlouhodobí strategičtí investoři se zaměřením 
na herní a loterijní průmysl, získali nepřímý podíl ve výši 11,34 % v největší rakouské 
sázkové a loterijní společnosti Casinos Austria AG a to prostřednictvím Austrian Gaming 
Holding a.s. KKCG a Emma Capital dnes koupily společnost CAME Holding GmbH od 
společnosti Donau Versicherung AG, člena Vienna Insurance Group.. 
 
KKCG a Emma Capital začaly diskuse, které mohou vyústit v partnerství se silným 
rakouským partnerem s cílem vytvořit společný podnik pro CAME Holding GmbH. 
 
Casinos Austria AG je přední mezinárodní herní společnost působící v mnoha lokalitách 
Rakouska a v dalších zemích. Její konsolidované tržby v roce 2014 přesáhly 3,6 mld. EUR. 
Casinos Austria AG vlastní 68% podíl ve společnosti Österreichische Lotterien Gesellschaft 
m.b.H., která v Rakousku drží monopol na provozování loterijních her a jejíž tržby v roce 
2014 překročily 1,3 mld. EUR. 
 
„Loterijní a herní business patří ke klíčovým pilířům našeho podnikání a tento krok je plně 
v souladu se strategií skupiny KKCG, vybudovat významnou diverzifikovanou evropskou 
skupinu zaměřenou na oblast herního průmyslu“ uvedl investiční ředitel KKCG Štěpán 
Dlouhý a dodal, že KKCG vnímá akvizici společnosti CAME Holding GmbH jako dlouhodobou 
strategickou investici s plánem rozvíjet loterijní a herní business Casinos Austria AG na 
dlouhodobě udržitelné bázi spolu s dalšími akcionáři a potenciálními rakouskými partnery, 
a to se silným zaměřením na zodpovědné hraní a firemní společenskou odpovědnost. 
 
„Vidíme silnou strategickou vazbu mezi Casinos Austria na jedné straně a našimi aktivitami 
v Sazce a OPAPu na straně druhé. Máme za sebou řadu úspěchů v řízení velkých 
evropských herních společností a jsme připraveni spolupracovat s rakouskými partnery, “ 
řekl Dlouhý. 
 
KKCG a Emma Capital jsou prostřednictvím investičního fondu Emma Delta největšími 
akcionáři společnosti OPAP, která patří mezi největší evropské herní a loterijní firmy. 
Společnost OPAP je kotována na aténské burze cenných papírů a její tržby v roce 2014 
přesáhly 4,2 mld. EUR. KKCG rovněž vlastní Sazku, největší loterijní a sázkovou společnost 
v České republice. 
 
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. 
 
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. 
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Finanční skupina EMMA vznikla v roce 2012 z podnětu svého jediného akcionáře – Jiřího 
Šmejce.  
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