
 
 

Skupina EMMA Capital vstupuje do německého prodejce kuchyní   

 

Berlín / Praha, 28. června 2021  

Skupina EMMA Capital a německá společnost EMH (European Media Holding 
GmbH) uzavřely jednání o prodeji podílu ve společnosti KÜCHENQUELLE, 
která působí v oboru prodeje kuchyní podle individuálního zadání zákazníka 
za pomoci moderních technologií. Po dokončení transakce bude EMMA 
Capital držet 46% akcií. Oba hlavní akcionáři (EMMA a EMH) budou po 
vzájemné dohodě řídit a strategicky rozvíjet KÜCHENQUELLE společně, na 
konsensuálním základě. 

Společnost KÜCHENQUELLE vznikla v roce 2012 v Berlíně. Její obchodní model 
je založen na unikátní zákaznické zkušenosti: klient zašle poptávku, na jejímž 
základě ho u něj doma navštíví jeden ze 126 specializovaných konzultantů 
rozmístěných po celém Německu. Společně pak nakonfigurují kuchyň podle 
přání zákazníka, který si ji následně může za pomoci 3D brýlí a virtuální reality 
„projít“ a „vyzkoušet“.  

Tento unikátní způsob prodeje, doplněný provozováním tří velkých showroomů 
v Berlíně, Freiburgu a Norimberku vynesl společnosti KÜCHENQUELLE pozici 
nejznámější firmy působící v tomto oboru na německém trhu. V roce 2020 
přesáhl počet prodaných kuchyní 13 tisíc a tržby firmy činily více než 90 milionů 
eur.  

„Máme velkou radost, že se nám tuto akvizici podařilo realizovat“, říká partner 
EMMA Capital Michal Houšť. „Naše skupina se dlouhodobě zaměřuje na 
investice směřující ke konečným zákazníkům, takže vstup do společnosti 
KÜCHENQUELLE je pokračováním naší aktivity v této oblasti.  Zvlášť je nám 
blízké to, že se jedná o významného a technologicky skvěle etablovaného hráče 
na silném německém trhu. Věřím, že k jeho řízení budeme schopni přispět 
zkušenostmi z našich předešlých retailových aktivit v ostatních evropských 
zemích.“ 

Formálně proběhne celá akvizice prostřednictvím ustavení holdingu HFG (Home 
Furniture Group), do nějž EMMA Capital vloží finanční prostředky a firma EMH 
svůj podíl ve společnosti KÜCHENQUELLE. Jeho prostřednictvím pak budou oba 
partneři řídit jak samotnou společnost, tak i s ní spojenou firmu Island Labs, 
která vyvíjí technologie pro vytváření modelů za pomoci virtuální reality.  



 
 
„Jsme rádi, že máme stejné názory na digitalizaci evropského trhu interiérového 
designu“, dodává partner ve společnosti EMH Dominik Schwarz. „Skupina 
EMMA Capital oceňuje náš unikátní přímý přístup k zákazníkům založený na 
moderních technologiích, sílu značky KÜCHENQUELLE i hodnotu společnosti 
Island Lab a jejích nabídek založených na využití virtuální reality. Shodně 
vnímáme i nevyužitý potenciál evropského trhu s nábytkem. Věřím, že se nám 
společně podaří vytvořit nový inovativní model prodeje, který přinese našim 
klientům ještě modernější zákaznickou zkušenost.“   

Smlouva mezi společnosti EMMA Capital a EMH vstoupí v platnost po schválení 
německým úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (Bundeskartellamt).   
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