
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
EMMA Capital vstupuje na rumunský gamingový trh 
 
Praha / Bukurešť, 31. srpna 2022 
 
Skupina EMMA Capital úspěšně uzavřela jednání o kapitálovém vstupu do 
rumunských gamingových společností Get´s Bet a Club King. V obou 
společnostech získá majoritní podíl ve výši 67%. 
 
Jedná se první gamingovou akvizici EMMA Capital v Rumunské republice. V obecné 
rovině je však skupina na zdejším trhu přítomna už téměř deset let, neboť stojí za 
dynamickým rozvojem plynárensko-energetické společnosti Premier Energy, včetně 
jejích nejnovějších investic do získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů.  
 
Samotnou akvizici gamingových společností Get´s Bet a Club King komentoval 
investiční ředitel EMMA Capital Pavel Horák takto: „Z uzavřených dohod máme velkou 
radost. Jedná se o společnosti s bohatými zkušenostmi na zdejším trhu a velkým 
růstovým potenciálem. Věřím, že spojení výborného lokálního managementu, našeho 
mezinárodního know-how a investičních možností povede k růstu skupiny Get’s Bet 
mezi nejvýznamnější společnosti na rumunském trhu.“ 
 
Po dohodě obou stran zůstává současný management firem na svých místech, EMMA 
Capital ho pouze doplní na pozicích zaměřených na strategický rozvoj obou 
společností. 
 
„Na splupráci se skupinou EMMA Capital se velmi těšíme,“ říká generální ředitel 
(CEO) Get´s Bet Cristian Roman. „Jsem přesvědčen, že jejím kapitálovým vstupem 
začíná nová etapa naší existence, která nám přinese další rozvoj společností a 
výrazné posílení naší pozice na trhu.“   
 
Jednou z klíčových oblastí, na něž se chtějí noví partneři zaměřit, je rozvoj online 
aktivit, které dále rozšíří možnosti uživatelů na rumunském trhu. Skupina EMMA 
Capital zde bude moci uplatnit své zkušenosti z vedení úspěšné sázkové kanceláře 
SuperSport v Chorvatsku.   
 
Get´s Bet a Club King jsou rumunské gamingové společnosti založené v roce 1993 
respektive 2004 významným podnikatelem Sandu Ghetu. Disponují více než tisícem 
poboček na celém rumunském území a v posledních letech získávají stále větší tržní 
podíl i v online segmentu.  
 
EMMA Capital je soukromý investiční holding založený v roce 2012 Jiřím Šmejcem. 
V posledních letech se zaměřuje především na trhy ve státech Evropské unie, ale 
přítomna je i na dalších trzích v Evropě a Asii. Ve společnostech, kde získá kapitálový 
podíl, většinou hraje aktivní roli, podílí se na jejich řízení, rozvoji i případné 
restrukturalizaci. Její investiční prioritou jsou retailové a zákaznicky orientované firmy. 
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