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Report
Loterie

Sazka chce dobýt
Londýn
Loterijní a sázková
skupina se rozhodla
vstoupit na londýnskou
burzu
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Česká loterijní skupina Sazka chce získat kapitál na Londýnské burze cenných
papírů, která patří mezi největší na světě. „Sazka se aktivně připravuje na primární úpis akcií (IPO) v Londýně. Více informací nemůžeme v této chvíli poskytnout,“ řekl
týdeníku Euro Radek Němeček, který má
v Sazka Group na starost vztahy s investory a komunikaci.
Sazka Group neuvedla, kolik akcií hodlá investorům nabídnout nebo jakou sumu
by ráda prodejem akcií získala. Nicméně při
úpisu akcií půjde zřejmě o miliardy korun,
přestože si stávající akcionáři chtějí nad firmou zachovat kontrolu a dále ji rozvíjet.
Už na podzim si miliardáři Karel
Komárek a Jiří Šmejc najali banky
Citigroup, J.P. Morgan Cazenove a Morgan
Stanley, které jim se vstupem do Londýna
pomáhají. Sazka chce peníze použít pro
expanzi na nové trhy a rozvoj online sázení. Kromě Česka působí Sazka v Rakousku,
Itálii, Řecku a na Kypru. Celkem na těchto pěti trzích provozuje síť 62 tisíc kanceláří nebo prodejních míst, ve kterých klienti
ročně prosázejí více než 400 miliard korun.

V prosinci pak Sazka Group prostřednictvím J&T Banky nabídla investorům vlastní pětileté eurové dluhopisy. Na trhu chce
prodejem bondů se čtyřprocentním ročním
úrokem získat až pět miliard korun.
Peníze by mohla potřebovat už hodně
brzy při plánovaném navýšení podílu v rakouské loterijní firmě Casinos Austria. Na
26. února je svolána mimořádná valná hromada akcionářů Casinos Austria, která by
měla podle agentury Reuters schválit převod devítiprocentního podílu společnosti
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Schelhammer & Schattera na Sazku. Sazka
je s 34procentním podílem největším
akcionářem firmy Casinos Austria.
KKCG vlastní 75 procent akcií Sazka
Group, zatímco zbývající čtvrtinový podíl patří skupině Emma Capital. Karel
Komárek a Jiří Šmejc převzali českou
Sazku po jejím krachu v roce 2011. ZAT

Energie

Baterie za 65 milionů
Investiční skupina
Carpaterra rozšíří
teplárnu v Plané
nad Lužnicí o úložiště
energie. Část nákladů
uhradí z evropské
dotace
Další investor se rozhodl v Česku postavit
velkokapacitní bateriové úložiště elektřiny.
Na předchozí investice energetických skupin E.ON a Solar Global naváže teplárenská
firma C-Energy Planá, za kterou stojí investiční skupina Carpaterra byznysmenů Ivo
Nejdla a Michala Susaka. Jedná se o investici za zhruba 65 milionů korun.
Jak vyplývá z oznámení ve věstníku
veřejných zakázek, investor má v plánu
pořídit bateriové úložiště o výkonu čtyři
megawatty a užitné kapacitě ve výši
2,5 megawatthodiny. Velikostí tak překoná
již dokončená úložiště firem E.ON a Solar
Global více než dvojnásobně. Část nákladů na stavbu chce C-Energy uhradit dotací z evropských fondů, konkrétně z programu na podporu podnikání a inovací.
Na podobné projekty je nyní ten správný čas. Provozovatel přenosové soustavy
ČEPS totiž umožnil majitelům velkokapacitních baterií dodávat podpůrné služby
pro stabilizaci sítě, ale nikoli všem zájemcům. Stanovil si podmínku, že provoz baterií musí být provázán s provozem parní
turbíny. Četní kritici takové rozhodnutí odmítají a upozorňují, že na investici do bateriového systému vydělají hlavně majitelé
uhelných elektráren a tepláren.
Vstup do nové oblasti energetického
byznysu zvažují i další zájemci. Patří mezi
ně i ČEZ, který má v plánu stavět bateriové úložiště energie v areálu uhelné elektrárny Tušimice na Chomutovsku. Vzhledem
k omezujícím podmínkám společnosti
ČEPS se však nejspíš nenaplní optimistický

odhad šéfa asociace Aku-Bat Jana Fouska,
který na konci loňského roku hovořil o výstavbě až 20 úložišť během dvou let. DTR

Zbrojní průmysl

Strnad předal
impérium synovi
Zbrojní moloch CSG
od konce ledna
ovládá pětadvacetiletý
Michal Strnad
Jaroslav Strnad (na snímku) už není vlastníkem skupiny Czechoslovak Group (CSG).
Majitelem sta procent akcií holdingu se
stal jeho syn Michal. Ten už v CSG delší dobu působí i jako generální ředitel.
„Vlastnickou roli jsem již plnil například u firem Retia či Kovosvit MAS. V týmu řídících
pracovníků se nic nemění,“ okomentoval
dění Michal Strnad.

Jeho nástup ovšem nepřichází v kdovíjak klidnou dobu. Aktuálně CSG přišla
o kontrakt na modernizaci českých samohybných houfnic za 1,27 miliardy korun bez DPH a kvůli chybějící bezpečnostní prověrce hrozí, že skupině utečou i další
velké zakázky ministerstva obrany za miliardy. A ani po výměně v čele skupiny se
nedá čekat, že by cesta k získání prověrky
byla jednodušší.
Jaroslav Strnad podle svých slov do řízení podniku zasahovat nebude, chce se
soustředit na vyhledávání nových investičních příležitostí. RED

Upřesnění
V článku Jak vydělat na Jágrovi (Euro č. 7/2018)
jsme chybně uvedli křestní jméno Jana Šímy
z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze.
Za nepřesnost se Janu Šímovi i čtenářům
omlouváme.
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