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Tisková zpráva  

 

Amsterdam, 9. prosince 2016  

 

Skupiny PPF a EMMA Capital oznamují prodej Eldorada  

 

Společnosti PPF Group N.V. a EMMA Capital oznamují, že se dohodly na odprodeji  

100 % akcií maloobchodní sítě Eldorado se skupinou ruských investorů, spřízněných s 

finanční a investiční skupinou Safmar. Skupina PPF (a od roku 2014 rovněž skupina 

EMMA Capital) vlastnila jednoho z největších ruských řetězců prodejen elektroniky a 

domácích spotřebičů od roku 2008. Za tuto dobu společnost prošla hlubokou transformací 

a proměnila se v multikanálového univerzálního prodejce široké škály potřeb pro 

domácnost a jednoho z lídrů v on-line prodeji. 

Nabytí příslušných práv nových vlastníků sítě Eldorado bylo schváleno antimonopolním 

úřadem Ruské federace (FAS). Cena transakce se po dohodě obou stran nezveřejňuje. 
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Poznámky pro editory 

 

Skupina PPF 

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, 

biotechnologie, pojišťovnictví, maloobchodní služby, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, 

Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva ve výši přesahující 24,2 miliardy eur (k 30. 6. 2016). 

EMMA Capital 

EMMA Capital je investiční skupina založená v roce 2012 z iniciativy jejího majoritního akcionáře Jiřího 

Šmejce. Skupina se zaměřuje na strategické investice, zejména do sféry retailu. Obvyklou strategií 

společností sdružených ve skupině EMMA Capital je aktivně se podílet na řízení firem, do nichž skupina 

investovala. EMMA Capital v současnosti působí v České republice, Řecku, Rusku, Rakousku, Itálii a na 

Slovensku. Kromě toho vlastní podíl ve výši 11,37%  ve skupině Home Credit, která je patří mezi největší 

poskytovatele spotřebitelských úvěrů na světě.  

Eldorado 

Eldorado je druhou největší sítí obchodů s elektronikou a domácími spotřebiči v Rusku. Působí ve více než 

200 městech v různých regionech Ruské federace. Eldorado aktivně rozvíjí multikanálové prodeje a 

provozuje více než 600 obchodů po celém Rusku. Společnost je pětinásobným nositelem ceny Práva 

spotřebitelů a kvalita služeb, dvojnásobným nositelem ceny Značka č. 1 v Rusku (2012, 2014) a také ceny 

Firma roku 2012 a HR brand 2013. 
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mluvčí skupiny PPF  
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