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TISKOVÁ ZPRÁVA 

SKUPINY KKCG A EMMA CAPITAL OZNÁMILY SPOJENÍ SVÝCH AKTIV V OBLASTI LOTERIÍ  

Praha, 17. srpna 2016 – Podpisem smluv o založení společného podniku SAZKA Group 

byla dnes dokončena jednání mezi finančními skupinami KKCG Karla Komárka a EMMA 

Capital Jiřího Šmejce. V praxi to znamená spojení všech aktiv obou skupin v loterijním a 

herním průmyslu, mezi něž patří podíly v největší řecké herní společnosti OPAP, italské 

společnosti LOTTOITALIA, rakouských společnostech Casinos Austria a  Österreichische 

Lotterien a stoprocentní vlastnictví společnosti SAZKA a.s. KKCG bude v SAZKA Group 

držet podíl 75%, EMMA Capital 25%. Zároveň se obě skupiny dohodly, že manažerskou 

kontrolu nad společností SAZKA Group budou vykonávat rovným dílem. 

Tímto krokem byla završena jednání obou skupin, která vyústila ve vznik největší skupiny 

v Evropě provozující číselné loterie. Souhrnné ročně prosázené peníze ve společnostech, 

v nichž SAZKA Group vlastní podíly, přesahují 15 miliard euro (405 miliard korun) a 

souhrnná EBITDA je více než 850 milionů euro (téměř 23 miliard korun). 

„Společně s naším partnerem máme za cíl vytvořit největší evropskou společnost v 

loterijním a herním průmyslu. Naší společnou strategií je dále podporovat růst společností, 

které dnes Sazka Group vlastní, a pokračovat v expanzi do dalších částí světa, a to i mimo 

Evropu. Hledáme příležitosti pro další akvizice,“ řekl Karel Komárek.  

”Pro skupinu EMMA je tento krok logickým pokračováním cesty, kterou jsme nastoupili 

v roce 2013, kdy jsme stáli u vzniku konsorcia, které zvítězilo v soutěži na privatizaci 

33% podílu v OPAP. Náš vstup do SAZKA Group je v souladu s naším zaměřením na 

retailový sektor a navazuje na velmi dobrou předchozí  spolupráci s KKCG,“ doplnil Jiří 

Šmejc. 

Všechny podíly v jednotlivých společnostech přecházejí do skupiny SAZKA Group 

automaticky, ke dni 17. srpna 2016. Manažerská kontrola nad fondem EMMA Delta, 

v němž jsou uloženy podíly ve společnosti OPAP, však přejde na skupinu SAZKA Group až 

po schválení regulátory v Řecku a na Kypru. 

SAZKA Group a.s. je společným podnikem skupin KKCG a EMMA Capital pro investice obou 
skupin v oblasti loterií a herního průmyslu. KKCG a EMMA Capital jsou největšími investory 
fondu EMMA Delta, který drží podíl 33% v řecké loterii OPAP. SAZKA Group vlastní podíl 
11,4% v rakouské společnosti Casinos Austria a pracuje na transakci, jejímž výsledkem 
bude navýšení podílu v Casinos Austria na 51% (v konsorciu se společností NOVOMATIC). 
Dále SAZKA Group vlastní 100% v domácí společnosti SAZKA a.s. a prostřednictvím 
společnosti Italian Gaming Holding drží podíl 32,5%  ve společnosti LOTTOITALIA, která 
získala licenci na provozování italské loterie Lotto. 
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Investiční skupina KKCG je mezinárodní investiční skupina s aktivy více než 2 mld. eur. 
Zaměstnává víc 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 Group , VÍTKOVICE, cestovní skupina FISCHER a 
další. KKCG působí v 10 zemích světa. 
 
EMMA CAPITAL je investiční skupina založená v roce 2012 z iniciativy jejího majoritního 

akcionáře Jiřího Šmejce. Skupina se zaměřuje na strategické investice, zejména do sféry 

retailu. Obvyklou strategií společností sdružených ve skupině EMMA je aktivně se podílet 

na řízení firem, do nichž skupina investovala. EMMA CAPITAL v současnosti působí v České 

republice, Řecku, Rusku, Rakousku, Itálii a na Slovensku. Kromě toho EMMA vlastní podíl ve 

výši 11,37%  ve skupině Home Credit, která je patří mezi největší poskytovatele 

spotřebitelských úvěrů na světě.  

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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