
                                                                               

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Konsorcium, jehož členy jsou KKCG a EMMA Capital, získalo 

licenci pro provozování největší italské loterie Lotto 

Praha, 15. dubna 2016 – Italské úřady dnes vydaly předběžné rozhodnutí o tom, že 

novým provozovatelem loterie Lotto bude konsorcium společností, které zahrnuje 

společnost Italian Gaming Holding a.s. (dceřiná společnost skupin KKCG a EMMA 

Capital), Lottomatica, Novomatic Italia S.p.A. a Arianna 2001 S.p.A. Konsorcium podalo 

svou nabídku v rámci výběrového řízení na provozovatele loterie Lotto dne 16. března 

2016 a dnes byl výběrovou komisí Italského úřadu pro dohled nad cly a monopoly 

oznámen kladný výsledek. 

“Jsme nadšeni, že se budeme podílet na největší privátně řízené loterii v Evropě s 

ročním objemem sázek přesahujícím 7 miliard EUR. Společně s našimi partnery 

přinášíme do loterie Lotto naše 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,“ uvedl Štěpán Dlouhý, investiční ředitel Sazka Group, 

zodpovědný za oblast loterií a gamingu.  

Vítězná finanční nabídka konsorcia za devítiletou licenci na provozování loterie Lotto 

činila 770 milionů EUR. Dodatečných 130 milionů EUR bude investováno do obnovy 

technologické infrastruktury loterie Lotto. 

V konsorciu, které právě získalo licenci na provozování italské loterie Lotto, mají jeho 

členové následující podíly na základním kapitálu: Italian Gaming Holding 32,5%, 

Lottomatica 61,5%, Arianna 2001 4% a Novomatic Italia 2%. 

„Loterie a sportovní sázení tvoří základní pilíř našeho podnikání. Tímto krokem se 

významně posouváme k naplnění strategie společnosti SAZKA Group a.s., jejímž cílem 

je vybudovat největšího evropského operátora v oblasti loterií a sportovního sázení,“ 

uvedl investiční ředitel SAZKA Group Štěpán Dlouhý. 

  

SAZKA Group a.s. je vznikající holdingová společnost, která se stane 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 %. V této chvíli drží KKCG a EMMA Capital podíl 

33% v řecké loterii OPAP, podíl 11,4% v rakouské loterii Casinos Austria (kde je 

plánováno další navýšení podílu) a 100% v domácí společnosti Sazka,a.s.  

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 do sféry maloobchodu; obvyklou strategií uplatňovanou 

společnostmi sdruženými ve skupině EMMA CAPITAL je aktivní účast na řízení 

společností, do kterých tato skupina vstoupila. V současnosti působí v Řecku, Rusku, 

České republice, na Slovensku a v Rumunsku. Dále vlastní podil 11,37% ve skupině 

Home Credit, která je jedním z nejvetších poskytovatelů spotřebitelských úvěrů na 

světě. 
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