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Konsolidované hospodářské výsledky Heureka Group 

za fiskální rok 2019-2020 (1.4.2019 - 31.3.2020) 

Meziroční růst tržeb o 11,2 %* na 53,8 mil. EUR, nárůst EBITDA** 13,6 %* na 22,6 mil. 

EUR. To jsou hospodářské výsledky skupiny Heureka Group za fiskální rok 2019-2020 

(1.4.2019 - 31.3.2020). Největší evropský srovnávač v regionu CEE rostl také v 

návštěvnosti, meziročně se zvýšila o 9 %. 

Za růstem Heureka Group stojí produktové inovace, a to nejen v klíčových kategoriích. Podle CEO 

skupiny Tomáše Bravermana se tak společnosti daří naplňovat dlouhodobý cíl, což je upevňování pozice 

v rámci regionu a budování největší evropské e-commerce platformy.   

„Vyvíjíme jednotnou platformu tak, abychom mohli napříč zeměmi jednoduše napojovat e-shopy, sdílet 

parametry, recenze a galerie. Vytváříme nejbohatší a nejširší katalog produktů nejen v České republice, 

ale napříč celým regionem a ve všech našich zemích”, říká Tomáš Braverman, CEO Heureka Group, a 

pokračuje: „Tímto krokem otevřeme našim partnerským e-shopům nové příležitosti růstu, protože 

sjednocená platforma usnadní expanzi e-shopů v rámci CEE bez nutnosti lokalizace daného e-shopu pro 

konkrétní zemi.” 

Klíčovou roli v budoucnosti Heureka Group vidí Braverman právě ve využití know-how ze zahraničních 

trhů ve prospěch partnerských e-shopů. „České e-shopy mají mimo naše území obrovský potenciál pro 

expanzi, a to nejen díky špičkové kvalitě. Jejich expanzi nahrává také růst e-commerce v dalších našich 

zemích. Maďarsko, Rumunsko, a celý region CEE je trh, který z e-commerce pohledu čeká v následujících 

letech skvělé výsledky, tamní trhy rostou meziročně přes dvacet procent,” doplňuje Tomáš Braverman. 

O Heureka Group 

Heureka Group je vlastněna trojicí investorů ve složení 40 % skupina PPF, 40 % EC Investments a.s. 

podnikatelů Daniela Křetínského, Patrika Tkáče a Romana Korbačky a 20 % skupina Rockaway Jakuba 

Havrlanta. Do Heureka Group dnes patří kromě české a slovenské Heureky také maďarské Árukereső.hu, 

rumunské Compari.ro, bulharské Pazaruvaj.com, slovinské Ceneje.si, chorvatské Jetfinije.hr, srbské 

Idealno.rs a bosenské Idealno.ba. 

* S ohledem na neexistenci konsolidovaných účetních výkazů za fiskální rok 2019, je tento ukazatel 

vypočítán na základě agregace statutárních výkazů společností Heureka Group, OCS a Ceneje za fiskální 

rok 2019. 

** Vypočítáno na základě definice „Upravená EBITDA“ obsažené v Emisních podmínkách dluhopisů 

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 

Všechny informace uvedené v této tiskové zprávě jsou pouze pro informační účely a příjemci by se na 
ně neměli spoléhat. Společnost Heureka Group a.s. a její dceřiné nebo přidružené společnosti za ně 
nevyjadřují ani nepřijímají žádnou odpovědnost, neposkytují za ně žádnou záruku, ani nepřijímají 
odpovědnost jakéhokoli druhu za jakoukoli přesnost, nepřesnost, interpretaci, nesprávnou interpretaci, 
použití, nesprávné použití nebo zneužití těchto informací. Nic v této tiskové zprávě nepředstavuje 
nabídku na prodej ani snahu o získání nabídky na koupi cenných papírů. Tato tisková zpráva nesmí být 
přeposílána žádné osobě ze Spojených států amerických ani na žádnou adresu ve Spojených státech 
amerických a nedodržení tohoto pokynu může způsobit porušení Zákona o cenných papírech USA či 
příslušných zákonů jiných zemí. 
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