EMMA GAMMA FINANCE A.S.

dlhopisy s pevným úrokovým výnosom 4,90 % p.a.
v predpokladanej celkovej menovitej hodnote emisie do 90.000.000 eur
splatné v roku 2024
ISIN SK4000015210
(ďalej len „Dlhopisy“)
OZNÁMENIE VÝSLEDKOV VEREJNEJ PONUKY
Emitent Dlhopisov, spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE a.s. (ďalej len „Emitent“),
oznamuje, že na základe veľkého dopytu investorov, došlo k vydaniu Dlhopisov v celkovej
menovitej hodnote emisie 90.000.000 EUR. Dlhopisy sú kótované a obchodované na
regulovanom voľnom trhu Burzy cenných papierov v Bratislave, a.s.
Informácie o Emitentovi
Emitentom dlhopisov je slovenská spoločnosť EMMA GAMMA FINANCE, a.s., ktorá poskytuje
financovanie materskej spoločnosti EMMA GAMMA LIMITED (Ručiteľ) a ďalším spoločnostiam zo
Skupiny EMMA. Ručiteľ, ovládaný pánom Jiřím Šmejcom, vlastní 100% akcií Emitenta. V marci 2019
Skupiny EMMA a KKCG ukončili rokovania o rozdelení aktív v Skupine SAZKA Group. Skupina EMMA
nadobudne 100% podiel v SAZKA Group Adriatic a KKCG nadobudne 100% akcií SAZKA Group a.s.
Hlavnú investíciu Skupiny EMMA GAMMA tak predstavuje Skupina SAZKA Group Adriatic
prostredníctvom jej troch dcérskych spoločností - Super Sport, PUNI BROJ a spoločnosť minus5, ktoré
generujú jediný zdroj príjmu Skupiny SAZKA Group Adriatic. Skupina SAZKA Group Adriatic pôsobí
na stávkovom a hernom trhu v Chorvátsku. Získanie licencií na trhu lotériových a stávkových hier
v Chorvátsku je podmienené splnením prísnych podmienok. V rokoch 2003 až 2018 tento trh rástol
tempom 7,3 % ročne. Podľa údajov spoločnosti H2 Gambling Capital sa očakáva rast chorvátskeho
stávkového a herného trhu v období rokov 2019 až 2023 priemerným tempom
2,4 % ročne. Spoločnosť Super Sport ponúka širokú škálu herných produktov, ako sú športové kurzové
stávky, stávky na virtuálne športy, kamenné a online kasíno, stávky na výsledky svetových lotérií s
pevným kurzom a Poker. Produkty spoločnosti je možné využívať v rámci jej vlastnej pobočkovej siete,
ale taktiež online, prostredníctvom internetu. Super Sport má pozíciu jasného lídra na trhu športových
stávok a online hier v Chorvátsku. V segmente športových stávok a segmente kasín zaujíma viac ako
55% trhový podiel. Spoločnosť Super Sport prevádzkuje najširšiu distribučnú sieť s 331 vlastnými
stávkovými kanceláriami a 923 samoobslužnými terminálmi pre športové kurzové stávky. PUNI BROJ
doplňuje stávkový biznis Skupiny SAZKA Group Adriatic o hracie automaty umiestnené prevažne
v priestoroch stávkových kancelárií Super Sport a zároveň v Záhrebe prevádzkuje 2 špecializované
herné kluby s bohatou ponukou hracích automatov a elektronickou ruletou. Spoločnosť minus5
zabezpečuje vývoj a údržbu IT platformy pre kurzové stávky a ďalšie online hry v rámci Skupiny SAZKA
Group Adriatic.

Pojmy začínajúce veľkými písmenami v tomto oznámení, majú význam, ktorý je im
priradený v Prospekte Dlhopisov. Prospekt Dlhopisov je k dispozícii na webových stránkach
Emitenta - http://www.emmacapital.cz/obligatory-disclosures a na webových stránkach
Hlavného manažéra na www.jtbanka.sk, v sekcii Užitočné informácie, Emisie cenných
papierov a na www.jtbank.cz, v sekci Důležité informace, Emise cenných papírů. Toto
oznámenie sa uverejňuje rovnakým spôsobom ako Prospekt a nemožno ho čítať samostatne,
ale len spoločne s Prospektom (a jeho prípadnými dodatkami).

V Bratislave dňa 31. Mája 2019

2

