
                                                                               

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Sazka Group vstoupila do partnerství s rakouskou společností 
NOVOMATIC 

Záměrem dlouhodobého strategického partnerství je další rozvoj společnosti 

Casinos Austria 

Vídeň 26. 2. 2016 – NOVOMATIC, přední evropská skupina zaměřená na herní 

technologie, a společnost Sazka Group zakládaná investičními skupinami KKCG a EMMA 

CAPITAL, vstupují do dlouhodobého, rovnocenného partnerství. Partneři založí společný 

podnik, do kterého vloží zakoupené akcie ve společnostech Casinos Austria (CASAG) a 

Austrian Lotteries.  

NOVOMATIC a Sazka Group budou silnými a stabilními akcionáři společností CASAG a 

Austrian Lotteries. Ve spoluprácí s ostatními akcionáři využijí NOVOMATIC a Sazka 

Group svých rozsáhlých zkušeností z oblasti herního průmyslu k dalšímu rozšiřování 

podnikání společností CASAG a Austrian Lotteries. Partnerství odpovídá žádosti 

rakouského ministra financí, aby společnosti Sazka Group a NOVOMATIC urovnaly své 

dosavadní spory, ku prospěchu společnosti CASAG a jejích akcionářů, mezi něž patří i 

rakouský stát.  

 „Těší nás, že jsme se dohodli s tak silným partnerem, jakým je NOVOMATIC, a věříme, 

že naše spolupráce zajistí společnosti CASAG úspěšnou budoucnost,“ prohlásil Štěpán 

Dlouhý, investiční ředitel Sazka Group.  „Vždy jsme zdůrazňovali náš zájem na 

dlouhodobě udržitelném rozvoji herního a loterijního podnikání společnosti CASAG, 

v rámci naší spolupráce s rakouskými partnery a se zásadním důrazem na zodpovědné 

hraní a společenskou odpovědnost firmy“, dodal. 

Pro generálního ředitele společnosti NOVOMATIC Haralda Neumanna se jedná o „první 

základní krok k vytvoření jasné akcionářské struktury společnosti Casinos Austria a 

tudíž k tomu, aby firma byla připravena na budoucí výzvy na domácím i zahraničních 

trzích. Je pro nás důležité, abychom našli společnou řeč i s ostatními akcionáři“.    

Jedním z hlavních aktuálních cílů je co nejrychlejší urovnání stávajících právních sporů 

o předkupní práva mezi společnostmi Sazka Group a MTB Privatstiftung a Medial 

Beteiligungs GmbH tak, aby bylo možno rychle vytvořit efektivní a stabilní akcionářskou 

strukturu společnosti.   

Po získání souhlasů od příslušných soutěžních a regulačních úřadů plánují obě 

společnosti (NOVOMATIC a Sazka Group) vytvořit společný podnik, ve kterém 

shromáždí své akcie ve společnosti CASAG a v němž budou oba partneři mít 

rovnocenné postavení. Optimálním způsobem tak propojí své know-how pro budoucí 

rozvoj společnosti CASAG. 

O společnostech NOVOMATIC a Sazka Group: 

NOVOMATIC je součástí skupiny společností NOVOMATIC Group. NOVOMATIC Group je 

jednou z největších mezinárodních skupin působících v odvětví herních technologií a  
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zabývá se výrobou a provozem herních zařízení. Tato skupina společností, kterou v roce 

1980 založil průmyslník Prof. Johann F. Graf, působí v 50 zemích světa a dodává 

inovativní herní zařízení, systémová řešení a loterijní řešení a služby do 80 zemí. 

NOVOMATIC má dále dvě švýcarské sesterské holdingové společnosti, které rovněž 

založil Prof. Graf. Společně s těmito dvěma švýcarskými sesterskými holdingovými 

společnostmi ACE Casino Holding AG a Gryphon Invest AG dosáhla skupina 

NOVOMATIC Group v roce 2014 společných nekonsolidovaných příjmů ve výši přibližně 

3,8 miliardy eur a v různých částech světa zaměstnávala cca 23 000 pracovníků. 

 

Sazka Group je společností, která bude vlastnit veškeré herní a loterijní společnosti 

vlastněné skupinami KKCG a EMMA CAPITAL. Společnými vlastníky Sazka Group budou 

skupiny KKCG a EMMA CAPITAL, které jsou (prostřednictvím investičního fondu Emma 

Delta) nejvýznamnějšími akcionáři OPAP. OPAP je jedna z největších evropských 

herních a loterijních společností, kótovaná na aténské burze cenných papírů. Její příjmy 

v roce 2014 činily více než 4,2 miliardy eur. Skupina KKCG vlastní také společnost 

SAZKA, nejrychleji rostoucí evropskou loterii.  

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

oblastech Rakouska a v dalších zemích. Její konsolidované tržby v roce 2014 přesáhly 

3,6 mld. EUR. 

 

KKCG je mezinárodní investiční skupinou, která spravuje aktiva v přibližné výši 1,6 

miliardy eur a zaměstnává více než 3 000 pracovníků. KKCG se zaměřuje na 

dlouhodobé strategické investice do oblasti loterií a zábavy, těžby ropy a plynu, 

technologií, cestovního ruchu, nemovitostí, strojírenství a dalších odvětví. KKCG působí 

v 10 zemích v různých částech světa.  

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: 

Dana Dvořáková  

Ředitelka komunikace KKCG, a.s. 

Vinohradská 230 

Praha 10 

Tel.: +420 602 372 834 

E-mail: dana.dvorakova@kkcg.com 

 

Pavel Zuna  

Ředitel pro vztahy s investory a veřejností 

Emerging Markets Capital, a.s. 

Thákurova 531/4, 160 00 Praha 6, Česká republika  

mailto:dana.dvorakova@kkcg.com
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Tel.: +420 226 291 600, M: +420 602 475 698  

E-mail: zuna@emmacapital.cz,  

www.emmacapital.cz 

 

 

Stefan Krenn 

Tajemník NOVOMATIC AG 

Wiener Strasse 158 

2352 Gumpoldskirchen 

Tel.: +43 2252 606 870 581 

E-mail: skrenn@novomatic.com  
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