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Będą wcześniejsze wybory? Bukmacherzy już wiedzą
W miarę pogłębiania się podziałów w rządzącej koalicji, coraz głośniej mówi się
o przedterminowych wyborach. Aktualnej sytuacji politycznej przyjrzeli się eksperci STS,
którzy ocenili, jakie są szanse na to, że nowy skład parlamentu wybierzemy wcześniej niż
w 2023 roku.
O możliwości zorganizowania przedterminowych wyborów mówi się z powodu rosnącego
napięcia w Zjednoczonej Prawicy - m.in. sporu związanego z Funduszem Odbudowy, którego
przyjęciu sprzeciwia się Zbigniew Ziobro, lider Solidarnej Polski. W tej sytuacji – jak informują
media – Jarosław Kaczyński mógłby dojść do wniosku, że jedynym sposobem wyjścia z impasu
politycznego jest utworzenie rządu mniejszościowego i przeprowadzenie przedterminowych
wyborów parlamentarnych.
Zdaniem analityków STS, największego bukmachera w Polsce, w obecnej kadencji raczej nie
dojdzie jednak do przedterminowych wyborów parlamentarnych i obecny rząd dokończy
kadencję. Kurs na takie wydarzenie wynosi 1.50, co oznacza, że za każde postawione 100 zł
można wygrać 132 zł (po odjęciu 12% podatku od gier). Jeśli jednak ktoś trafnie przewidzi
przeciwny scenariusz, może liczyć na 211,20 zł (kurs 2.40) za każde postawione 100 zł.
-

Zakłady na wszelkiego rodzaju wydarzenia kulturalne, polityczne czy społeczne cieszą
się u nas dużym zainteresowaniem. Będąc liderem rynku bukmacherskiego w Polsce,
stale rozbudowujemy więc ofertę, by odpowiadać na rosnące oczekiwania klientów.
Co więcej, bardzo często to, jak obstawiają gracze, pokrywa się z rzeczywistym
rezultatem danego wydarzenia. Doskonałym przykładem jest tutaj chociażby II tura
wyborów prezydenckich w Polsce, gdzie rozkład typów osób obstawiających w STS był
niemal identyczny z ostatecznym wynikiem wyborów – komentuje biuro prasowe STS.

***
Grupa STS jest największą firmą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Spółka
prowadzi działalność na kilkunastu rynkach europejskich, usługi są dostępne m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie ma
swoją licnecję. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat STS zdominował sektor legalnych firm
bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając udziały rynkowe, które wynoszą ok. 50%.
Firma nieprzerwanie inwestuje w rozwój nowoczesnych i innowacyjnych technologii, dzięki którym
zdystansowała krajowych konkurentów. STS udostępnia usługi online nie tylko za pośrednictwem strony
internetowej, ale również jej mobilnej wersji, jak i aplikacjom dedykowanym systemom Android i iOS. Firma cały

czas rozwija ofertę, udostępniając m.in. kolejne zakłady na żywo oraz umacniając wiodącą pozycję w dziedzinie
esportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay – pozwalający na szybkie przelewy przez 7 dni
w tygodniu w godzinach 10:00 – 24:00. STS, za sprawą inwestycji kapitałowej w czeską spółkę Greep, stał się
współwłaścicielem systemu bukmacherskiego BetSys, z którego korzysta.
Za sprawą efektywnego i całodobowego systemu Customer Service, STS jest w stanie doskonale odpowiadać na
rosnące zapotrzebowania klientów. Firma oferuje ponadto możliwość oglądania transmisji wydarzeń
sportowych na żywo w internecie, za pośrednictwem STS TV. Usługa jest dostępna także użytkownikom urządzeń
mobilnych. Każdego miesiąca firma udostępnia transmisje nawet 5000 wydarzeń sportowych, w tym m.in. piłki
nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.
Bukmacher aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem
na rodzimym rynku sponsoringu. Firma jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej,
sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym
bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Zabrze, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki, Anwilu
Włocławek, Futsal Ekstraklasa czy innych klubów i związków sportowych. STS angażuje się także we wspieranie
esportu.
Firma powstała w 1997 roku. Spółka posiada nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się
w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 440. STS zatrudnia przeszło 1500
osób.
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