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Raport bieżący 18 grudnia 2012 

Ondřej Vích zostanie głównym bukmacherem Fortuny 

Z dniem 1 stycznia 2013 roku, Ondřej Vích zostanie nowym głównym bukmacherem 

Fortuna Entertainment Group. Do tej pory pracował w BetClic Everest Group, gdzie był 

odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem. Ondřej Vích zastąpi Michala Hanáka, który 

rezygnuje z pracy w Fortunie ze względów osobistych. 

„Rezygnacja Michala Hanáka jest dla nas dużą stratą, jednak jestem przekonany, że Ondřej 

Vích będzie pełnił swoje obowiązki równie dobrze, jak jego poprzednik. Jego doświadczenie 

zawodowe jest dla nas niezwykle cenne i z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju 

spółki w branży zakładów sportowych” – powiedział Radim Haluza, Dyrektor Generalny 

Fortuna Entertainment Group. 

Ondřej Vich (33 l.) jest absolwentem Instytutu Technologii Chemicznej na Uniwersytecie w 

Pradze i przez ostatnie 10 lat pracował w branży zakładów wzajemnych. Swoją karierę 

rozpoczął w 2003 roku jako bukmacher w firmie Bet365. Następnie, w latach 2010-2011 

pracował w firmie Expekt, gdzie odpowiadał za zakłady, kierując grupą 40 bukmacherów. W 

2012 roku objął stanowisko menedżera odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem w firmie 

BetClick Everest Group (BetClic, Expekt). 

O Fortuna Entertainment Group: 

Fortuna Entertainment Group jest wiodącym operatorem zakładów bukmacherskich w Europie Środkowej i Wschodniej. Firma 

założycielska FORTUNA sázková kancelář powstała w Pradze w 1990 roku. Już rok później na Słowacji założona została 

spółka Terno, a.s. 

W 2005 roku grupa inwestycyjna Penta stała się właścicielem obu firm, jednocześnie pozyskując w tym samym roku polskiego 

operatora zakładów bukmacherskich Profesjonał i stopniowo konsolidując te spółki pod jedną marką. Dzięki ponad 20-letniemu 

doświadczeniu w branży zakładów bukmacherskich, Fortuna tworzy standardy i wyznacza trendy na rynku środkowo-

europejskim. Grupa stale inwestuje w rozwój nowych produktów i usług rozszerzając przy tym sieć kanałów dystrybucji oraz 

doskonaląc ich jakość. Fortuna posiada obecnie ponad 1400 kolektur na trzech rynkach. 

Grupa wprowadziła platformę FortunaWin, umożliwiającą oferowanie produktów na nowych rynkach. Obecnie FortunaWin 

dostarcza gry i zakłady klientom na Węgrzech. 

W październiku 2010 roku Fortuna z powodzeniem zadebiutowała na giełdach papierów wartościowych w Warszawie i Pradze. 

Głównym akcjonariuszem pozostaje środkowoeuropejska grupa inwestycyjna Penta. 

Więcej informacji na stronie www.fortunagroup.pl 

http://www.fortunagroup.pl/

