
                                                                               

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Praha 2.12.2015 - KKCG a EMMA Capital požádaly příslušné Úřady pro ochranu 

hospodářské soutěže o povolení spojit podíly, které drží v loterijních společnostech 

Sazka, OPAP a Casinos Austria. Záměrem je vytvoření společného holdingu.  

„Loterijní a herní business patří ke klíčovým pilířům našeho podnikání 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 Pavel Šaroch. 

„Pro holding EMMA Capital se jedná o logický krok, při němž ještě více spojí své síly se 

zkušeným a spolehlivým partnerem a svou působnost v oblasti gamingu rozšíří i na 

Českou republiku,“ dodává investiční ředitel EMMA Capital Pavel Horák.  

Ve společném holdingu bude finanční skupina KKCG Karla Komárka držet 

pětasedmdesátiprocentní podíl a EMMA Capital Jiřího Šmejce podíl rovnající se dvaceti 

pěti procentům. Sloučením aktivit z oblasti herního a loterijního průmyslu obou skupin 

vznikne mezinárodní společnost. Ta bude díky silnému ekonomickému zázemí, vysoce 

kvalifikovaným expertům v oboru a jasné strategii rozvíjet svou činnost nejen v České 

republice, ale i v zahraničí. Prakticky to bude znamenat, že oba partneři budou společně 

řídit, rozvíjet a kontrolovat všechny aktivity nově vzniklého holdingu. Jedná se o podíly 

v těchto společnostech:  

Sazka je největší loterijní společností v ČR a nejrychleji rostoucí loterní firmou v 

Evropě. Hlavními produkty jsou číselné loterie (Sportka), stírací losy, sportovní kurzové 

sázky a rychloobrátkové hry. Mezi neloterními produkty stěžejní postavení zaujímají 

služby mobilního operátora SAZKAmobil, prodej vstupenek, dobíjení mobilních telefonů 

a zprostředkování plateb za služby a zboží.  

OPAP patří mezi největší evropské provozovatele loterií a sázkových her a je jednou z 

nejziskovějších firem v Řecku. Drží mimo jiné výhradní práva na sportovní sázky do 

roku 2030, online sportovní sázky do roku 2020 a loterie do roku 2030. Jeho 

konsolidované tržby v roce 2014 dosáhly 4,26 miliardy eur. V roce 2013 koupil 33% 

akcií společnosti OPAP investiční fond EMMA Delta, jehož největšími investory jsou 

skupiny KKCG a EMMA Capital. 

Casinos Austria AG je přední národní a mezinárodní herní společnost působící v 

mnoha lokalitách Rakouska a v dalších zemích. Její konsolidované tržby v roce 2014 

přesáhly 3,6 mld. EUR. KKCG a EMMA Capital, získaly letos v této společnosti nepřímý 

podíl ve výši 11,34 % (včetně předkupních práv na dodatečných až 39,5%) tím, že 

koupily společnost CAME Holding GmbH od společnosti Donau Versicherung AG. 

KKCG je mezinárodní investiční skupina spravující aktiva v přibližném objemu 

1,6 miliardy EUR a zaměstnávající 2500 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 

směřuje většinou do sféry retailu. Obvyklou strategií 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.  
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Navrhovanou transakci v současné chvíli posuzují příslušné Úřady pro hospodářskou 

soutěž. 

 

 

Kontakt pro média: 

 

Dana Dvořáková  

Ředitelka komunikace KKCG, a.s. 

Vinohradská 230, Praha 10 

Tel.: 602372834 

E-mail: dana.dvorakova@kkcg.com 

 

Pavel Zuna 

Ředitel pro vnější vztahy, EMMA Capital 

Thákurova 531/4, Praha 6, 160 00 

Tel.: +420 602475698 

E-mail: zuna@emmacapital.cz 
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