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Věc: Přezkoumání zprávy o finanční asistenci 
 

Vážení, 

 
tímto Vám předkládáme naši zprávu o přezkoumání Zprávy představenstva ze dne 
2. května 2019, spojenou s poskytnutím úvěru společností SAZKA Group a.s. (dále také 
„Společnost“ nebo „SG“) společnosti KKCG AG (dále také „Příjemce Finanční asistence“ nebo 
„KKCG“), zakládající tzv. finanční asistenci dle §41 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních 
korporacích.  
 
Zpráva byla vytvořena na základě pokynu dozorčí rady Společnosti ze dne 1. května 2019 v 
souladu s ustanovením §313 Zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. 
 

1. Finanční asistence 

Dne 1. května 2019 obdržela Společnost žádost většinového akcionáře, společnosti KKCG AG, 
o poskytnutí finanční asistence ve formě úvěru určeného na nákup akcií Společnosti od 
minoritního akcionáře (dále také „Finanční asistence“), společnosti EMMA GAMMA LIMITED 
(dále také „Minoritní akcionář“ nebo „EMMA“). 

Předpokládaná výše Finanční asistence je 420 mil. EUR se splatností 31. prosince 2019 
s povinností předčasného splacení ze strany KKCG v případě, že bude SG povinna na základě 
rozhodnutí akcionářů vyplatit KKCG podíl na zisku nebo jiných vlastních zdrojů SG (včetně 
ostatních kapitálových fondů SG). Společnost pro účely Finanční asistence využije disponibilní 
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volné finanční prostředky, čímž je Finanční asistence podmíněna. Podrobné předpokládané 
podmínky Finanční asistence jsou obsaženy v písemné zprávě představenstva o poskytnutí 
Finanční asistence (bod 4.1) podle § 311 písm. d zákona o obchodních korporacích ze dne 2. 
května 2019 (dále jen „Zpráva představenstva“), která tvoří přílohu této zprávy. 

Pojem Finanční asistence je popsán v §41 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích jako 
poskytnutí zálohy, půjčky nebo úvěru obchodní korporaci pro účely získání jejích podílů nebo 
poskytnutí zajištění obchodní korporací pro tyto účely a při nabývání akcií zaměstnanci za 
zvýhodněných podmínek.  

Poskytnutí finanční asistence je považováno zákonem za dovolený a regulovaný proces 
podmíněný splněním určitých podmínek. Mezi zásadní podmínky poskytnutí finanční asistence 
lze zařadit především její poskytnutí za spravedlivých podmínek trhu a skutečnost, že nebude 
poskytována v rozporu se zájmy společnosti. Poskytnutí finanční asistence nesmí způsobit 
úpadek společnosti poskytující finanční asistenci. Za tímto účelem společnost poskytující 
finanční asistenci zřizuje zvláštní fond rezerv. Zmíněný proces je detailně popsán zákonem a je 
podmíněn schválením orgánů společnosti, přičemž probíhá za dozoru obecně uznávaného 
nezávislého odborníka.  

Poskytnutí finanční asistence akciovou společností se řídí §311 až §315 zákona č. 90/2012 Sb. 
o obchodních korporacích.  

Finanční asistenci lze poskytnout pouze v případě, kdy to dovolí stanovy společnosti a zároveň 
jsou splněny níže uvedené podmínky: 

► (§311 písm. a) Je poskytnuta za spravedlivých podmínek trhu, zejména pokud jde o 
úročení nebo zajištění finanční asistence ve prospěch společnosti; 

► (§311 písm. b) představenstvo řádně prošetří finanční způsobilost osoby, které je 
finanční asistence poskytována; 

► (§311 písm. c) poskytnutí finanční asistence předem schválí valná hromada, a to na 
základě zprávy představenstva podle písmene d; k přijetí rozhodnutí je potřebný 
souhlas alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů; 

► (§311 písm. d) představenstvo vypracuje písemnou zprávu, ve které: 

o Poskytnutí finanční asistence věcně zdůvodní, včetně uvedení výhod a rizik z 
toho pro společnost plynoucích; 

o uvede podmínky, za jakých bude finanční asistence poskytnuta, včetně ceny, za 
kterou budou akcie příjemcem finanční asistence získány; 

o uvede závěry prošetření finanční způsobilosti podle písmene b); 

o zdůvodní, proč je poskytnutí finanční asistence v zájmu společnosti;  

► (§311 písm. e) poskytnutí finanční asistence nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod 
upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov 
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rozdělit mezi akcionáře, s přihlédnutím k případnému snížení vlastního kapitálu, k 
němuž může dojít, pokud společnost nebo jiná osoba na její účet nabývá její akcie; 

► (§311 písm. f) společnost vytvoří ve výši poskytnuté finanční asistence zvláštní rezervní 
fond. 

► Dále dle §313 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích platí, že má-li být 
finanční asistence poskytnuta osobě společnost ovládající, přezkoumá zprávu podle 
§311 písm. d) obecně uznávaný nezávislý odborník, který bude určen dozorčí radou. Ve 
své písemné zprávě (dále také „Přezkoumání zprávy o finanční asistenci“) zhodnotí 
správnost písemné zprávy představenstva a výslovně se vyjádří k tomu, zda poskytnutí 
finanční asistence není v rozporu se zájmy společnosti. 
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2. Funkce nezávislého odborníka 

Úkolem odborníka vymezeného dle §313 zákona o obchodních korporacích je v návaznosti na 
stejný zákon a paragraf přezkoumat zprávu představenstva podle §311 písm. d) zákona o 
obchodních korporacích a vypracovat Přezkoumání zprávy o finanční asistenci, ve které tento 
nezávislý odborník vykoná následující: 

a) Zhodnotí správnost Zprávy představenstva; 
b) Poskytne výslovné vyjádření ke skutečnosti, zdali není poskytnutí finanční asistence v 

rozporu se zájmy společnosti. 

Dále není úkolem obecně uznávaného nezávislého odborníka vyjadřovat se k tvrzením a 
skutečnostem jiným než k těm, která se nachází v písemné zprávě představenstva, nebo která 
by tam dle §311, písm. d zákona o obchodních korporacích měla být obsažena. 

Přezkoumání zprávy o finanční asistenci musí být akcionářům dostupné v těchto podobách: 

a) Musí být dostupná v sídle společnosti ode dne svolání valné hromady; 
b) Od téhož data musí být umístěna na internetových stránkách společnosti; 
c) Zároveň musí být akcionářům volně dostupná na valné hromadě. 

Společnost Ernst & Young, s.r.o. byla v souvislosti s uvažovaným poskytnutím výše popsané 
Finanční asistence dne 1. května 2019 určena dozorčí radou společnosti SAZKA Group a.s. 
jakožto obecně uznávaný nezávislý odborník pro účely přezkoumání Zprávy představenstva. 

 

Není-li uvedeno v této zprávě jinak, veškeré výrazy a názvy začínající velkým písmenem, 
definované ve Zprávě představenstva a zároveň použité v této zprávě mají význam shodný s 
pojmy definovanými ve Zprávě představenstva. 
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3. Vyhodnocení správnosti písemné zprávy představenstva 

Vzhledem k obsahu Zprávy představenstva se tímto způsobem vyjadřujeme ke správnosti 
následujících tvrzení: 

3.1 Tvrzení obsažená v 1. části Zprávy představenstva: „ÚVOD“ 

Informace uváděné v bodě 1.1 písm. (a) Zprávy představenstva vyplývají ze skutečností 
uvedených v obchodním rejstříku a dokumentu Sazka Group Corporate Presentation z ledna 
roku 2019, umístěné na webových stránkách Společnosti. 

Informace popisované v bodě 1.1 písm. (b) Zprávy představenstva vyplývají ze smlouvy o 
prodeji akcií mezi subjekty KKCG AG a EMMA GAMMA LIMITED uzavřené dne 14. 3. 2019 (dále 
také jako „SPA“). 

Informace popsané v bodě 1.1 písm. (c) Zprávy představenstva vyplývají z SPA a z 
navrhovaných podmínek smlouvy o poskytnutí Finanční asistence mezi Společností a KKCG AG, 
také uvedených v bodě 4.1 Zprávy představenstva. 

Souhlasíme s názorem představenstva Společnosti (Dále také jako „Představenstvo“) 
uvedeným v bodě 1.1 písm. (d) o tom, že poskytnutí uvažovaného úvěru naplňuje znaky 
finanční asistence podle §41 Zákona o obchodních korporacích. 

Souhlasíme s tvrzením Představenstva uvedeným v bodě 1.1 písm. (e) o tom, že finanční 
asistence může být poskytnuta pouze při naplnění zvláštních podmínek vyžadovaných 
zákonem o obchodních korporacích (dále také jako „ZOK“). Naše vyjádření k názoru 
Představenstva o splnění vyžadovaných podmínek pro poskytnutí finanční asistence 
společnosti KKCG AG je rozvedeno detailněji v dalších částech naší zprávy. 

Bod 1.2 Zprávy představenstva poukazuje na závěry Představenstva uvedené v dalších částech 
Zprávy představenstva. Ty jsou hodnoceny v dalších částech naší zprávy. 

Veškeré dokumenty uvedené v seznamu zkoumaných dokumentů v bodě 1.3 Zprávy 

představenstva jsme měli k dispozici a podrobili je vlastní analýze. Kompletní seznam 

dokumentů použitých v rámci předmětného přezkoumání a při přípravě této naší zprávy je 

uveden v příloze č. 1. 

3.2 Tvrzení obsažená v 2. části Zprávy představenstva: „SHRNUTÍ PODMÍNEK NEZBYTNÝCH PRO 
POSKYTNUTÍ FINANČNÍ ASISTENCE“ 

Veškeré podmínky uvedené v bodě 2.1 vychází z odstavců §40, §41, §311 a §313 ZOK.  

Bod 2.2 Zprávy představenstva poukazuje na podrobnosti týkající se splnění podmínek 
nezbytných pro poskytnutí Finanční asistence uvedené v dalších částech Zprávy 
představenstva. Správnost tvrzení Představenstva je ověřována v dalších částech naší zprávy. 
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3.3 Tvrzení obsažená v 3. části Zprávy představenstva: „PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ FINANČNÍ 
ASISTENCE STANOVENÉ STANOVAMI SPOLEČNOSTI“ 

Souhlasíme s tvrzeními v bodech 3.1 a 3.2, že Finanční asistence je plně v souladu se stanovami 
Společnosti, které jsme měli k dispozici a které umožňují využití Finanční asistence. 

3.4 Tvrzení obsažená v 4. části Zprávy představenstva: „PODMÍNKY, ZA KTERÝCH BUDE 
FINANČNÍ ASISTENCE POSKYTNUTA VE SMYSLU § 311 PÍSM. D) BOD 2. ZOK“ 

V průběhu prací na našem přezkoumání Zprávy představenstva nám zástupci Společnosti 
poskytli navrhované znění podmínek Finanční asistence. Tento návrh je obsažen v bodě 4.1 
Zprávy představenstva. Jde přitom o podmínky v budoucnu poskytovaného úvěru. Práce na 
ověření tvrzení uvedených ve Zprávě představenstva včetně všech analýz a rozborů byly 
prováděny za předpokladu, že se předmětné podmínky skutečně stanou součástí budoucí 
smlouvy o úvěru představující Finanční asistenci, která bude schválená valnou hromadou 
Společnosti. Zde uváděné závěry jsou platné pouze za předpokladu souladu podmínek 
uvedených v bodě 4.1 Zprávy představenstva a skutečných podmínek budoucí Finanční 
asistence. 

Informace popisované v bodě 4.2 Zprávy představenstva vyplývají z SPA. 

V bodě 4.3 Představenstvo informuje, že v době přípravy své zprávy nemělo k dispozici finální 
verzi úvěrové smlouvy. Dále také v tomtéž bodě uvádí, že zajistí promítnutí podmínek v bodě 
4.1 do finální úvěrové smlouvy, že zajistí výhody Finanční asistence (uvedené dále ve Zprávě 
představenstva) a že konečné podmínky úvěrové smlouvy budou poskytovat dostatečnou 
jistotu řádného a včasného úvěru z pohledu Příjemce Finanční asistence. V rámci tohoto 
přezkoumání proběhly veškeré práce za předpokladu dodržení postupů Představenstva 
uváděných v bodě 4.3.  

3.5 Tvrzení obsažená v 5. části Zprávy představenstva: „VĚCNÉ ZDŮVODNĚNÍ POSKYTNUTÍ 
FINANČNÍ ASISTENCE VE SMYSLU § 311 ODST. D) PÍSM. 1. ZOK A ZDŮVODNĚNÍ, PROČ JE 
POSKYTNUTÍ FINANČNÍ ASISTENCE V ZÁJMU SPOLEČNOSTI VE SMYSLU § 311 PÍSM. D) BOD 
4. ZOK“ 

Souhlasíme s tvrzeními uvedenými v bodě 5.1 (i)–(iv) o výhodách, vyplývajících z přechodu 
majoritního vlastnictví na 100% vlastnictví společnosti. Zároveň potvrzujeme, že dle stávajícího 
rozložení vlastnictví akcií v kombinaci s aktuální podobou akcionářské dohody a stanov 
Společnosti mohlo dojít např. z důvodu rozdílných názorů akcionářů k nižší efektivitě i 
rychlosti, co se týče přijímaní klíčových rozhodnutí a definování strategických cílů. Dále 
souhlasíme, že cílená vlastnická struktura rovněž umožní efektivnější výběr a obsazení 
vrcholného managementu v porovnání se současným stavem.  

Konsolidace akcionářské struktury deklarovaná v bodě 5.2 umožňující Společnosti rychlé a 
efektivní fungování rozhodovacích procesů může být pro Společnost značným přínosem. 
V průběhu našeho přezkoumání jsme nenalezli žádnou skutečnost vypovídající o nekalých 
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úmyslech majoritního vlastníka, společnosti KKCG AG, ohledně Společnosti. Konsolidace 
akcionářské struktury tak zjevně není v rozporu se zájmy Společnosti. 

V bodě 5.3 Zpráva představenstva uvádí, že k plánovanému datu poskytnutí Finanční asistence 
bude Společnost disponovat volnými finančními prostředky ve výši plánované Finanční 
asistence.  Na základě analýzy finančního plánu Společnosti pro rok 2019 a jejími 
předpokládanými příjmy souhlasíme s tímto tvrzením.  

Ve Zprávě představenstva je dále uvedeno, že Společnost očekává požadavek ze strany KKCG 
AG na výplatu prostředků z vlastních zdrojů (dále jako „OKF“) ve výši obdobné, jako je výše 
Finanční asistence. Provedli jsme analýzu finančních výkazů Společnosti a jejich projekcí. Z té 
vyplývá, že Společnost bude mít dostatečnou výši vlastního kapitálu k provedení distribuce OKF 
a nehrozí skutečnost, že by tyto fondy byly nedostatečné. Dle vyjádření managementu 
Společnosti dále vyplývá, že Společnost si není vědoma žádného reálného rizika vedoucího k 
impairmentu nebo znehodnocení aktiv, ani jakékoliv jiné situace, která by mohla vyústit ve 
stav, kdy by velikost fondů ve vlastním kapitálu Společnosti nebyla dostatečná k výplatě 
pokrývající celou půjčku, tedy 420 mil. EUR.   

Dále souhlasíme, že vlivem dohody mezi KKCG AG a Společností o započtení pohledávky 
Společnosti týkající se Finanční asistence a pohledávky KKCG týkající se výplaty prostředků z 
ostatních kapitálových fondů (vlastního kapitálu) se sníží riziko nesplacení Finanční asistence 
ze strany KKCG AG, protože Společnost již nepotřebuje vygenerovat žádné dodatečné peněžní 
toky k výplatě vlastního kapitálu a KKCG AG tedy rovněž nepotřebuje generovat volné peněžní 
toky pro splacení Finanční asistence. 

Názor představenstva uváděný v bodě 5.4 považujeme za opodstatněný. Představenstvo se 
přitom opírá o výsledky analýzy zmiňované v bodě 6.1 Zprávy představenstva. K tomuto bodu 
se vyjadřujeme dále v textu. 

V bodě číslo 5.5 Zprávy představenstva Společnost poukazuje na nejvýznamnější riziko 
poskytnutí Finanční asistence, a sice riziko neschopnosti společnosti KKCG AG plnit řádně a 
včas svůj závazek. S tímto tvrzením souhlasíme. Představenstvo vyjadřuje svůj pohled na výši 
tohoto rizika odkazem na bod č. 7 Zprávy představenstva o finanční způsobilosti. K tomuto 
bodu poskytujeme vyjádření dále v textu.  Dále se Společnost odkazuje na bod č. 5.3, ke 
kterému se vyjadřujeme v odstavci výše. 

3.6 Tvrzení obsažená v 6. části Zprávy představenstva: „POSKYTNUTÍ FINANČNÍ ASISTENCE ZA 
SPRAVEDLIVÝCH PODMÍNEK TRHU VE SMYSLU § 311 PÍSM. A) ZOK“ 

V bodě 6.1 Představenstvo informuje o zvažovaných variantách, které byly uvažovány k použití 
volných peněžních prostředků. Vzhledem k omezením spojeným s nejistotou ohledně časování 
výplaty OKF ze Společnosti, byla analýza Představenstva zaměřena zejména na likviditu 
uvažovaných variant, kdy byly identifikovány 3 varianty. 

Pro zhodnocení informací uvedených v bodě č. 6.1 jsme provedli vlastní analýzu, kde 
porovnáváme zvažované varianty nakládání s volnými finančními prostředky společnosti SG 
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v období mezi datem zpracování Zprávy představenstva a následnou distribucí prostředků 
z OKF.  

Při zohlednění institutu odkládacích podmínek omezujících nakládání s prostředky s ohledem 
na likviditu a při zvážení rizikovosti a finanční výhodnosti souhlasíme, že z identifikovaných 
variant v rámci bodu 6.1 je komerčně nejvýhodnější varianta 3 – poskytnutí Finanční asistence. 

V bodě 6.2 Představenstvo informuje o důvodech, proč není požadováno zajištění Finanční 
asistence ze strany KKCG. Na základě skutečnosti, kdy není potřebné generovat finanční 
prostředky pro splacení Finanční asistence se domníváme, že uvedené důvody jsou 
opodstatněné.  

Naše stanovisko je vzhledem k předešlému odstavci v souladu s názorem Představenstva 
v bodě 6.3 a podmínku ve smyslu § 311 písm. a) ZOK pokládáme za splněnou. 

3.7 Tvrzení obsažená v 7. části Zprávy představenstva: „ZÁVĚRY PROŠETŘENÍ FINANČNÍ 
ZPŮSOBILOSTI OSOBY, KTERÉ BUDE FINANČNÍ ASISTENCE POSYKTNUTA VE SMYSLU § 311 
ODST. D) BOD 3. ZOK“ 

V bodě 7.1 je představen seznam informací, na jejichž základě byla prověřena finanční 
způsobilost KKCG. 

Bod 7.2 shrnuje závěry prošetření finanční způsobilosti KKCG ze strany Představenstva a došlo 
k závěru, že finanční způsobilost nepředstavuje významné riziko.  

V rámci tvrzení Představenstva v bodě 7.2 jsme provedli vlastní analýzu, kdy jsme zkoumali 
zejména současnou finanční pozici KKCG a SG, současné externí financovaní KKCG a SG a 
finanční plán Společnosti.  

Vzhledem k výsledkům vlastní analýzy a faktu, že společnost KKCG AG v období trvání půjčky 
(do 31. 12. 2019) nemá kromě půjčky od KKCG Structured Finance AG, společnosti ze skupiny 
KKCG, splatné žádné významné závazky a zároveň bude mít dostatečné příjmy ze své dceřiné 
společnosti SG, které pokryjí celou dlužnou částku Finanční asistence jsme došli ke stejnému 
závěru jako Představenstvo v bodě 7.2 své zprávy. Tedy že výše závazků KKCG AG 

nepředstavuje významné riziko vzhledem k velikosti krátkodobých aktiv, které společnost 

vlastní a předpokládaných příjmů v období trvání Finanční asistence. 

Souhlasíme s tvrzením Představenstva v bodě 7.3 a neshledáváme v případě KKCG AG žádné 
významné skutečnosti, které by mohly negativně ovlivňovat schopnost KKCG AG plnit svůj 
závazek z poskytnuté Finanční asistence. 

3.8 Tvrzení obsažená v 8. části Zprávy představenstva: „VLIV FINANČNÍ ASISTENCE NA VLASTNÍ 
KAPITÁL SPOLEČNOSTI VE SMYSLU § 311 ODST. E) ZOK“ 

Bod 8.2 shrnuje závěry Představenstva, že Finanční asistence nezpůsobí snížení vlastního 
kapitálu Společnosti pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle zákona 
anebo podle stanov Společnosti rozdělit mezi akcionáře ve dle § 311 písm. e) ZOK. 
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Provedli jsme vlastní analýzu dopadu poskytnutí Finanční asistence na vlastní kapitál 
Společnosti na základě předběžné závěrečné účetní závěrky Společnosti pro rok 2018, 
finančního plánu Společnosti pro rok 2019 a stanov Společnosti. Na základě naší analýzy 
potvrzujeme závěry bodu 8.2. 

3.9 Tvrzení obsažená v 9. části Zprávy představenstva: „ZVLÁŠTNÍ REZERVNÍ FOND VE SMYSLU 
§ 311 ODST. F) ZOK“ 

Na základě naší analýzy finančního plánu Společnosti pro rok 2019 konstatujeme, že 
Společnost plánuje vytvoření zvláštního rezervního fondu ve výši poskytnuté Finanční 
Asistence (tedy ve výši 420,000,000 EUR) nejpozději ke dni poskytnutí Finanční asistence. 

3.10  Tvrzení obsažená v 10. části Zprávy představenstva: „FINANČNÍ ASISTENCÍ SI SPOLEČNOST 
NEPŘIVODÍ ÚPADEK VE SMYSLU § 40 OODST. 1 A 41 ZOK“ 

V průběhu přezkoumání Zprávy představenstva a analyzování obdržených dokumentů a 
informací jsme nedošli k žádným závěrům, které by nasvědčovaly možnosti způsobení úpadku 
Společnosti poskytnutím Finanční asistence. 

3.11 Skutečnosti, které by měly být obsaženy ve Zprávě představenstva dle § 311 písm. D Zákona 
o obchodních korporacích 

Shledáváme, že ve Zprávě představenstva jsou uvedeny všechny Skutečnosti, které by v této 
zprávě dle §311 písm. d) zákona o obchodních korporacích měly být obsaženy.  
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4. Vyjádření zda poskytnutí Finanční asistence není v rozporu se zájmy 
Společnosti 

Během posuzování, zda poskytnutí Finanční asistence není v rozporu se zájmy Společnosti, 
jsme komplexně zhodnotili hlavní rizika plynoucí pro Společnost z poskytnutí Finanční 
asistence. Provedli jsme několik důkladných analýz, rešerší a kalkulací ověřující tvrzení 
Představenstva v jejich zprávě. Zastáváme názor, že poskytnutí Finanční asistence přinese 
Společnosti přiměřené benefity v porovnání s riziky. 

Na základě důvodů uvedených výše a důvodů popsaných ve třetí kapitole této zprávy jsme 
dospěli k závěru, že Finanční asistence není v rozporu se zájmy Společnosti. 
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5. Závěr 

V rámci přezkoumání správnosti Zprávy představenstva jsme nenalezli skutečnost, která by 
dávala vzniknout výhradám ke kterémukoliv z ustanovení Zprávy představenstva, co se týče 
správnosti. 

Metody použité při zkoumání jednotlivých tvrzení obsažených ve Zprávě představenstva jsou 
popsány v kapitole č. 3. V příloze č. 1 této zprávy se nachází soupis dokumentů, které jsme měli 
k dispozici pro naše přezkoumání.  

Po provedení důkladných analýz můžeme konstatovat, že jsme nezjistili žádné skutečnosti 
přivádějící nás k závěru, že by poskytnutí Finanční asistence bylo v rozporu se zájmy 
Společnosti. 

V průběhu zpracování této zprávy a našich podpůrných analýz bylo předpokládáno, že budou 
dodrženy veškeré popsané podmínky Finanční asistence, popisované v části 4 Zprávy 
představenstva. Závěry uvedené v této naší zprávě jsou platné za předpokladu začlenění 
těchto podmínek do budoucí úvěrové dokumentace. 

 

 

 

 

V Praze dne 2. května 2019 

Ernst & Young, s.r.o. 

 

 

 

David Zlámal, Prokurista 

 

Seznam příloh: 

Příloha č.1 Seznam revidovaných dokumentů 

Příloha č.2 Zpráva představenstva 
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Příloha č. 1: Seznam revidovaných dokumentů 

1) Zpráva představenstva společnosti SAZKA Group a.s. o poskytnutí finanční asistence 

podle § 311 písm. d) zákona o obchodních korporacích ze dne 2. května 2019; 

2) Žádost KKCG o poskytnutí finanční asistence mezi SG a KKCG ze dne 1. května  2019; 

3) Návrh úvěrové smlouvy mezi Společností (jako úvěrujícím) a KKCG (jako úvěrovaným) 

týkající se Finanční asistence; 

4) Smlouva o prodeji akcií mezi subjekty KKCG AG a EMMA GAMMA LIMITED uzavřené 

dne 14.3.2019 

5) Smlouva o prodeji akcií SAZKA Group Adriatic d.o.o.  

6) Auditovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2018; 

7) Předběžná závěrečná účetní závěrka KKCG AG za rok 2018; 

8) Auditovaná účetní závěrka Společnosti za rok 2017; 

9) Auditovaná účetní závěrka KKCG AG za rok 2017; 

10) Stanovy Společnosti; 

11) Finanční plán Společnosti pro finanční rok 2019; 

12) Přehled finančních závazků Společnosti k 31.12.2018 a k 31.3.2019; 

13) Souhrn parametrů tzv. cash-poolingového nástroje skupiny společností KKCG AG; 

14) Přehled finančních závazků společnosti KKCG AG k 31.12.2018 a k 30.4.2019; 

15) Přehled garancí a závazků ze směnek společnosti KKCG AG k 31.12.2018 a k 30.4.2019; 

16) Ratingové ohodnocení Společnosti ratingovou agenturou S&P Global Ratings ze dne 

17.1.2019; 

17) Podklady pro výpočet kovenantů Společnosti k 31.12.2018 a 30.6.2019; 

18) Prezentace Společnosti – Sazka Group Corporate Presentation z ledna roku 2019; 

19) Interní finanční analýza porovnávající možnosti nakládání s volnými finančními 

prostředky společnosti SG; 

20) Výpis z bankovního účtu Společnosti z období 01.02.2019 - 28.02.2019; 

21) Dohoda mezi akcionáři Společnosti ze dne 9.10.2017 (ve znění pozdějších změn) 

22) Dohoda o postoupení akcionářského úvěru společnosti SAZKA Group Adriatic d.o.o. 

od Společnosti na společnost EMMA GAMMA LIMITED ze dne 14.3.2019 
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Příloha č. 2: Zpráva představenstva 

 

 






















































