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Informační leták

IPO Fortuna Entertainment Group

        
  

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sektor:   Služby
Odvětví:  Kurzové sázky, zábava
Popis:
Fortuna Entertainment Group je vedoucím poskytovatelem kurzových sázek ve střední a východní Evropě (měřeno objemem 
přijatých sázek na pobočkách). Původně česká společnost založená v  roce 1990 se rozrostla v mezinárodní skupinu působící  
rovněž  naslovenském, polském a maďarském trhu. Díky svým 20 – ti letým zkušenostem Fortuna na středoevropském trhu 
vytváří standardy a určuje trendy v oblasti kurzových sázek v regionu. Skupina investuje do vývoje nových produktů a služeb a 
rozšiřuje síť poboček i kvalitu distribučních kanálů. V současné době provozuje Fortuna na třech trzích více než 1300 poboček. 
Silná pozice skupiny je podpořena týmem profesionálních a zkušených bookmakerů, kteří se dobře orientují na lokálních trzích a 
zároveň disponují širokým přehledem o sportovních soutěžích v rámci celého světa. Společnost též disponuje propracovaným 
systémem risk managementu, opírajícím se o vlastní know-how a nejlepší dostupné světové technologie.  V současné době je 
jediným vlastníkem Fortuny Penta Investments Limited, registrovaná v Limassolu na Kypru. Konečným vlastníkem je investiční 
skupina Penta, jeden z největších středoevropských investorů v oblasti private equity a nemovitostních aktiv. 

.
Komentář:
Fortuna Entertainment Group N.V., oznámila dne 29.9. t.r. svůj záměr uskutečnit veřejnou nabídku a následnou kotaci 
svých akcií na Burze cenných papírů Praha (BCPP) a Varšavské burze cenných papírů (Gielda Papierów Wartościowych w 
Warszawie, GPW). Nabídka má dle TZ firmy sestávat z veřejné nabídky v České republice, Polsku a na Slovensku a z neveřejné 
nabídky institucionálním investorům ve vybraných jurisdikcích mimo Českou republiku, Polsko a Slovensko. Celý proces by 
měl být završen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2010 v návaznosti na schválený prospekt emise, který byl již předán regulátorovi.

Další informace:
Za 1. pololetí roku 2010 podle předběžných finančních výsledků firmy byla hodnota přijatých sázek (Amounts Staked) 
téměř 192 mil. EUR. To představuje meziroční nárůst ve výši přibližně 12 %. Hrubé výhry (Gross Win) v 1. pol. 2010 
vzrostly o 10% na 45,4 mil. EUR ve srovnání s 41,1 mil. EUR v předchozích šesti měsících. Upravená EBITDA vzrostla v 1. 
pol. t.r. meziročně o 4 % na úroveň 11,6 mil. EUR oproti 11,2 mil EUR v prvním pololetí 2009. Na dobrých číslech se výrazně 
podílely zejména neustále rostoucí tržby z online sázení. Podle Bloomberg firma plánuje vyplácet solidní dividendový výnos, 
dokonce mezi 50 – 100% čistého zisku. Fortuna může získat až v IPO až 100 mil. EUR (136 mil. USD). Vlastník firmy 
Penta si Fortunu cení na 250 mil. EUR.

• Rozpětí ceny IPO, datum IPO a další dobrobnosti budou upřesněny po schválení prospektu 
• Nabídnuto akcií: údajně bude ve veřejné nabídce 35% akcií, hlavní manažeři emise: v ČR Česká spořitelna (Brokerjet), 

v Polsku UniCredit a Dom Maklerski Pekao SA

Poslední aktualizace 04.10.2010
Další informace o společnosti na: www.fortunagroup.cz

Tento informační leták není doporučením k obchodování, respektive není investičním doporučením ve smyslu vyhlášky ČNB č. 114/2006, o poctivé prezentaci investičních doporučení. Z tohoto důvodu nesplňuje 
náležitosti investičního doporučení a ani si to tento informační leták neklade za cíl. V tomto případě jde pouze o informaci ohledně vývoje zmiňovaného titulu. Zdroje informací: renomované zpravodajské agentury a 

internetová periodika jako např. www.ctk.cz, yahoo.com, reuters.com, apod. Pro CAPITAL PARTNERS a.s. vytvořil J. Stoulil, analytik
.
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