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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Skupina KKCG zvyšuje svůj podíl v řecké loterijní 

společnosti OPAP  

 
V Praze 15. 4. 2015 – Skupina KKCG odkoupila 22,35% investičních akcií investičního fondu Emma 

Delta, vlastněných prostřednictvím společnosti Vitalpeak Limited, od skupiny ICT Group ruského 

podnikatele Alexandra Nesise. Po uzavření celé obchodní transakce bude skupina KKCG s podílem 

zhruba 44,7% akcií investičního fondu Emma Delta jeho největším jednotlivým investorem a 

prostřednictvím tohoto fondu se tak nepřímý podíl společnosti KKCG v řecké loterijní skupině OPAP 

zvedne na téměř 14,8%. 

 

„Navýšení podílu v řeckém OPAPU je strategickým krokem. Skupina KKCG se snaží budovat a 

soustavně posilovat aktivity ve svém druhém pilíři podnikání, v oblasti Entertainment & Techology. 

Tento pilíř jsme začali stavět před 3 lety, kdy jsme převzali Sazku, a doplnili jej investicí do loterie 

OPAP působící v Řecku a na Kypru. Dosavadní výborné výsledky obou společností nás přesvědčují o 

tom, že šlo o dobrá investiční rozhodnutí. I přes nejistou politickou situaci v Řecku věříme, že OPAP, 

který je řízený zkušeným mezinárodním týmem za účasti českých manažerů, je firma s velkým 

potenciálem. To nakonec ukazují i nedávno zveřejněné hospodářské výsledky za rok 2014“, uvedl 

Pavel Šaroch, CIO skupiny KKCG. 

 

“Jsme hrdí na to, že jsme byli součástí konsorcia mezinárodních investorů, kteří se podíleli 

na privatizaci vyhlášené řeckou vládou, a že jsme se mohli podílet na úspěšné transformaci 

OPAPu. ICT Group plánuje reinvestovat výnosy z prodeje akcií do vlastních strategických 

aktiv, “ uvedl Konstantin Janakov, člen představenstva ICT Group. 

 

OPAP rozvíjí své aktivity, prošel úspěšnou ekonomickou restrukturalizací a eviduje nárůst obchodních 

aktivit, a to všechno nasvědčuje tomu, že i v budoucnu bude dosahovat dobrých ekonomických 

výsledků. OPAP má monopolní postavení na řeckém trhu a je největším daňovým plátcem Řecka, 

přičemž zájem o jeho služby a produkty se neustále zvyšuje. 
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Investiční skupina KKCG 

KKCG je mezinárodní investiční skupina s aktivy téměř 1,6 mld. EUR a zaměstnávající více než 2 500 

lidí. Jako strategický investor se dlouhodobě zaměřuje na oblasti těžby ropy a zemního plynu, na 

loterijní průmysl, cestovní ruch a na investice do nových technologií. Skupina KKCG drží podíly ve 

více než 25 českých a zahraničních společnostech, mezi které patří např. skupina MND, SAZKA, 

OPAP, VÍTKOVICE, cestovní skupina FISCHER, Informační linky 1188 a další. KKCG působí v 10 

zemích světa.  


