
 
 
TISKOVÁ ZPRÁVA 
 
EMMA Capital vypořádala transakci se společností Entain 
 
Praha, 25. listopadu 2022 
 
Skupina EMMA Capital v tomto týdnu vypořádala transakci se společností Entain plc. 
uzavřenou v srpnu letošního roku. Entain, který představuje jednu z nejvýznamnějších 
světových společností na poli gamingu a sportovního sázení, získal touto transakcí 75% 
chorvatské sázkové společnosti SuperSport. 
 
Obě společnosti následně vložily své podíly do společného podniku Entain CEE, jehož 
prostřednictvím chtějí dosáhnout dalšího růstu v oblasti sportovního sázení a gamingu v 
regionu v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Majetkový podíl obou partnerů zachovává 
poměr ustavený transakcí kolem SuperSportu, tedy 75:25. 
 
Část ceny transakce zůstala nevypořádaná, neboť závisí na hospodářském výsledku 
společnosti Supersport za rok 2022. Tato část bude uhrazena po vydání auditovaných 
finančních výkazů za tento rok, v průběhu prvního či druhého čtvrtletí roku 2023. Celková výše 
transakce by podle posledních odhadů měla přesáhnou 700 milionů eur.  
 
SuperSport byl založen v roce 2000 a postupně se vypracoval do pozice největší gamingové 
společnosti v Chorvatsku. Jeho podíl na trhu činí přes 54%. Těžiště jeho činnosti spočívá ve 
sportovním sázení, ale působí i v dalších segmentech – provozuje například online kasino. 
Společnost EMMA Capitalvstoupila do Supersportu v roce 2018 a na počátku roku 2022 ho 
plně ovládla. 
 
Entain plc je jednou z nejvýznamnějších světových společností v oblasti sportovního sázení, 
gamingu a interaktivních her, která působí jak online, tak v oblasti retailu. Vlastní široké 
spektrum firem v daném sektoru, včetně globálně známých brandů jako jsou např. bwin, Coral, 
Crystalbet, Eurobet, Ladbrokes, Neds Foxy Bingo, Gala, GiocoDigitale a Partypoker. Ve 
Spojených státech drží 50% podíl ve společném podniku BetMGM, který je lídrem sportovního 
sázení a iGamingu na americkém trhu. Společnost Entain klade důraz na společenskou 
odpovědnost (ESG), za kterou obdržela ratingové hodnocení AA od společnosti MSCI. 
 
Další informace zde: www.entaingroup.com  
 
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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