
                                                                               

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Konsorcium, jehož členy jsou KKCG a EMMA Capital, se účastní 

veřejné soutěže pro provozování loterie Lotto v Itálii 

Praha, 16. března 2016 – Společnost Italian Gaming Holding a.s., dceřiná společnost 

skupin KKCG a EMMA Capital, vstoupila do konsorcia vytvořeného za účelem podání 

nabídky na provozování loterie Lotto v Itálii. Dalšími členy konsorcia jsou společnosti 

Lottomatica S.p.A. (patřící do skupiny International Game Technology PLC (NYSE: 

IGT)), Novomatic Italia S.p.A. a Arianna 2001 S.p.A. (vlastněná Italskou federací 

provozovatelů obchodů s tabákem).  

Členové konsorcia spojili své síly, aby do loterie Lotto přinesli své znalosti, zkušenosti 

a schopnosti se strategickým a operativním řízením loterií a silné finanční zázemí. Cílem 

členů konsorcia je dále posílit postavení loterie Lotto na italském trhu.  

Konsorcium podalo svou nabídku v rámci výběrového řízení na provozovatele loterie 

Lotto dne 16. března 2016, tedy v poslední den lhůty tohoto výběrového řízení. 

Pokud konsorcium v rámci výběrového řízení uspěje, a tedy bude vybráno jako 

provozovatel loterie Lotto, členové konsorcia se stanou společníky společného podniku  

s následujícími podíly na základním kapitálu: Italian Gaming Holding 32,5%, 

Lottomatica 61,5%, Arianna 2001 4% a Novomatic Italia 2%. V souladu s konsorciální 

smlouvou bude hlavním společníkem konsorcia společnost Lottomatica, jejímž 

prostřednictvím konsorcium odpovídá za plnění podmínek výběrového řízení pro udělení 

loterijní koncese. 

„Loterie a hry tvoří základní pilíř našeho podnikání. Tento krok je plně v souladu 

se strategií společnosti SAZKA Group a.s., z níž hodláme vybudovat vedoucí evropskou 

skupinu zaměřující se na podnikání v oblasti herního průmyslu,“ uvedl investiční ředitel 

SAZKA Group Štěpán Dlouhý.  

 

SAZKA Group a.s. je holdingová společnost, která se po dokončení transakce stance 

společným podnikem skupin KKCG a EMMA Capital pro veškeré investice obou skupin 

v oblasti loterií a herního průmyslu. Skupina KKCG bude mít ve společnosti SAZKA 

Group podíl 75 %, skupina EMMA Capital podíl 25 %. 

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. 
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EMMA CAPITAL je investiční skupinou založenou v roce 2012 z iniciativy jejího 

majoritního akcionáře Jiřího Šmejce. Zaměřuje se na strategické investice a svou 

činnost soustřeďuje zejména v maloobchodní sféře; obvyklou strategií uplatňovanou 

společnostmi sdruženými ve skupině EMMA CAPITAL je aktivní účast na řízení 

společností, které tato skupina odkoupila. V současnosti působí v Řecku, Rusku, České 

republice a na Slovensku. Dále vlastní 13,37% podíl ve skupině Home Credit, která je 

jedním z předních mezinárodních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. 

 

Kontakt pro média: 

 

Dana Dvořáková  

Ředitelka komunikace KKCG, a.s. 

Vinohradská 230, Praha 10 

Tel.: 602 372 834 

E-mail: dana.dvorakova@kkcg.com 

 

Pavel Zuna 

Ředitel pro vnější vztahy, EMMA Capital 

Thákurova 531/4, Praha 6, 160 00 

Tel.: +420 602 475 698 

E-mail: zuna@emmacapital.cz 
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