Warszawa, 27 kwietnia 2017 r.

STS dokonał akwizycji w Czechach
STS, największy bukmacher w Polsce, sfinalizował inwestycję kapitałową w czeską spółkę
Greep – czołowego dostawcę oprogramowania dla firm hazardowych z regionu Europy
Środkowej. Rodzima firma została jednym z głównych udziałowców czeskiej spółki. Tym
samym STS stał się współwłaścicielem systemu bukmacherskiego Betsys, z którego
korzysta. Inwestycja pozwala na dalszy dynamiczny rozwój działalności STS na polskim
rynku, a w przyszłości również na europejskim.
Greep to wiodący w Europie Środkowej dostawca kompleksowych rozwiązań
informatycznych dla operatorów zakładów wzajemnych i loterii. Z usług spółki korzystają
m.in. STS – lider rodzimego rynku bukmacherskiego, posiadający 50% udziałów – oraz Sazka
– największa loteria w Czechach. Greep zatrudnia 48 osób, a jego przychody za 2016 rok
wyniosły ok. 7,7 mln zł.
Dla STS zawarta umowa oznacza większą niezależność od dostawców oraz stabilność
dalszego rozwoju. Własnym systemem bukmacherskich mogą pochwalić się wyłącznie
najlepsze europejskie firmy z naszej branży. To kolejna przewaga konkurencyjna STS, która
dystansuje nas od pozostałych operatorów w Polsce. Już teraz jesteśmy niekwestionowanym
liderem rodzimego rynku. Nieprzerwanie inwestujemy w nowoczesne rozwiązania dla
naszych graczy. Inwestycja w spółkę Greep pozwala nam również myśleć o rozwoju poza
granicami Polski – mówi Mateusz Juroszek, prezes STS.
Integracja Greep z STS jest nie tylko potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług, ale
przede wszystkim pozwala nam na poszerzanie kompetencji w niezwykle perspektywicznym
sektorze rozwiązań dla branży bukmacherskiej. Pozyskanie takiego inwestora jak STS oznacza
dla całej firmy przewidywalność rozwoju oraz umocnienie pozycji rynkowej. Dzięki transkacji
będziemy rozważyć otwarcie wspólnego centrum rozwojowego w Polsce – mówi Jiri Najman,
prezes Greep.
STS cały czas rozwija innowacyjne technologie – dostępne są aplikacje mobilne bukmachera
dla systemu Android oraz iOS. Spółka, dzięki umowom na prawa medialne, w STS TV
udostępnia transmisje blisko 2 tysięcy wydarzeń sportowych każdego miesiąca. Ponadto
bukmacher jako pierwszy w Polsce wprowadził ofertę na rozgrywki e-sportowe. Od marca

br. działa również szybki system wypłat STSpay, współpracujący z sześcioma największymi
bankami w kraju – PKO BP, mBank, ING, BZ WBK, Alior oraz Millennium.
Więcej informacji znajdą Państwo na www.sts.pl
***
STS jest największą legalną firmą bukmacherską w Polsce przyjmującą zakłady na wyniki wydarzeń sportowych
oraz społeczno-politycznych. Firma powstała w 1997 roku i od tego momentu z powodzeniem działa na terenie
całego kraju. Za sprawą dynamicznego rozwoju w ciągu ostatnich lat STS zdominował rynek legalnych firm
bukmacherskich w Polsce – znacznie zwiększając udziały rynkowe, które obecnie wynoszą ok. 48%.
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 e-sportu. Bukmacher stworzył też własny system wypłat – STSpay – pozwalający na szybkie przelewy
przez 7 dni w tygodniu w godzinach 10:00 – 24:00.
STS aktywnie angażuje się we wspieranie rodzimego sportu. Jest największym prywatnym podmiotem na rynku
sponsoringu w Polsce. Firma jest oficjalnym partnerem Reprezentacji Polski w piłce nożnej, a także sponsorem
strategicznym Lecha Poznań oraz oficjalnym bukmacherem Śląska Wrocław, Pogoni Szczecin, Ruchu Chorzów,
Górnika Zabrze, Asseco Resovii oraz Vive Kielce, a także innych klubów i związków sportowych.
Za sprawą efektywnego systemu Customer Service STS jest w stanie doskonale odpowiadać na rosnące
zapotrzebowania klientów. Bukmacher jest również organizatorem cyklicznych Mistrzostw Polski w obstawianiu
na żywo, w których rywalizują najlepsi gracze z całej Polski. 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 blisko 2.000 wydarzeń
sportowych, w tym m.in. piłki nożnej, tenisa, siatkówki, koszykówki oraz innych sportów.
Obecnie nowoczesne punkty przyjmowania zakładów znajdują się w każdym większym mieście – łącznie na
terenie kraju jest ich ponad 420. STS zatrudnia prawie 1300 osób.
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