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Skupina PPF vstupuje do partnerství s Groupe Beneteau 
 
Skupina PPF oznamuje vytvoření společného podniku s Groupe Beneteau, tradičním 
francouzským výrobcem menších rekreačních plavidel a plachetnic, s cílem 
vybudovat nového globálního lídra v segmentu pronájmu lodí. Transakce spočívá 
v akvizici kontrolních podílů ve společnostech Dream Yacht Charter a Navigare 
Yachting.  

PPF a Beneteau společně hodlají využít rostoucí poptávky po udržitelném a ekologicky 
šetrném trávení volného času. Díky vlastnictví moderních digitálních platforem,  
jejichž součástí jsou mimo jiné i on-line rezervační systémy, jsou společnosti Dream Yacht  
a Navigare připraveny pokračovat v rozsáhlé digitalizaci a uspokojit tak rostoucí poptávku 
zákazníků.  

Společný podnik, v němž bude mít PPF 59 % a Beneteau 41 % akcií, spojí aktiva jedničky 
(Dream Yacht) a čtyřky (Navigare) v tomto segmentu trhu, které dohromady v roce 2019 
vykázaly tržby přesahující 200 milionů eur. Obě charterové společnosti a jejich dceřiné firmy, 
včetně rychle rostoucí platformy on-line objednávání (SamBoat), provozují největší světovou 
flotilu čítající kolem 1200 plachetnic.  

PPF a Beneteau očekávají, že vypořádání transakce proběhne do konce září po splnění 
obvyklých regulatorních a právních podmínek.  

Vznik společného podniku PPF i Beneteau znamená konsolidaci značné části  
jinak rozdrobeného světového trhu pronájmu rekreačních plavidel, jehož celkové tržby v době 
před koronavirovou pandemií činily kolem miliardy eur ročně. Nejsilnější pozici bude mít 
společný podnik zejména v Karibiku a dalších exotických destinacích (Seychely, 
Francouzská Polynésie). Celkově bude mít základny ve více než padesátce kotvišť po celém 
světě, od Středozemního moře přes Asii po Pacifik.    

Strukturovaná transakce byla realizována společnou akvizicí 87% podílu ve společnosti 
Dream Yacht a jejich dceřiných firmách ze strany skupiny PPF a Beneteau. Zakladatel 
společnosti, Loic Bonnet, zůstává minoritním akcionářem Dream Yacht. Společný podnik 
skupin PPF a Beneteau rovněž získá 50% podíl ve společnosti Navigare, kterou PPF 
v nedávné době koupila od firmy ovládané spoluzakladatelem Navigare Yachting, Jesperem 
Rönngardem. Partnerství PPF-Beneteau disponuje také call opcí na akvizici 100 % firmy 
Navigare.  
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PPF se rozhodla investovat do nového byznysu ve specifickém segmentu trhu,  
protože v něm vidí zajímavou a svým způsobem unikátní příležitost v rámci odvětví 
cestovního ruchu. Zájem o pronájem rekreačních plavidel projevuje čím dál více nadšenců 
po celém světě, přičemž jde jak o rodiny, tak i o skupiny přátel či individuální klienty,  
kteří vyhledávají netradiční a inspirující dovolenou mimo větší skupiny rekreantů.  
Po odeznění koronavirové pandemie tak lze očekávat rychlé oživení tohoto odvětví, k čemuž 
přispějí mimo jiné aktuální požadavky na ochranu zdraví.  

Nepatrná uhlíková stopa a důraz na „slow travel“ standard umožní segmentu pronájmu 
rekreačních plavidel profitovat i z rostoucí poptávky rekreantů po udržitelné a k životnímu 
prostředí šetrné dovolené. PPF vidí dlouhodobý potenciál tohoto odvětví, které se bude 
v pozitivním smyslu odlišovat od ostatních segmentů globální turistiky. Tato oblast byznysu 
obecně láká významné finanční investory – mezi nimi i PPF – mimo jiné proto, že nabízí 
příležitosti ke globální konsolidaci momentálně rozdrobeného sektoru, s využitím  
jeho digitální transformace.    

 
Kontakt:  
Leoš Rousek 
Ředitel komunikace skupiny PPF  
T +420 224 174 214  
mluvci@ppf.eu  
 
  
Poznámky pro editory: 
Skupina PPF je aktivní ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes 
telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Svůj růst staví  
na rozvíjení tradičních i nových odvětví, budování moderní infrastruktury, digitální ekonomiky 
a propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. PPF působí v Evropě, 
Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 39,7 miliard eur a zaměstnává 
celosvětově 94 000 lidí (k 31. 12. 2020). 

Groupe Beneteau je světovým lídrem ve výrobě lodí pro osobní, sportovní či odpočinkové 
využití. V rámci svých 11 značek skupina nabízí 180 modelů lodí od plachetnic po motorové 
lodě s jedním či více trupy (katamarány). Groupe Beneteau je rovněž největším výrobcem 
montovaných domů v Evropě. Do této divize skupiny patří tři značky, které nabízejí různé 
verze vysoce kvalitních, pohodlných a praktických mobilních prázdninových domků či chat, 
které kombinují ekologii a vysoký standard kvality, pohodlí a praktičnosti. Skupina provozuje 
několik výrobních závodů po celém světě, ve spojení s vlastní globální prodejní sítí. 
Společnost zaměstnává 7 500 lidí, zejména ve Francii, v USA, Polsku, Itálii a Číně. 

Dream Yacht byla založena v roce 2000 na Seychelách Loicem Bonnetem. Její mise spočívá 
ve zvyšování přístupnosti dovolené na lodi pro stále širší okruh klientů. Firma se stala 
předním světovým expertem na prodej plachetnic soukromým osobám, na řízení pronájmů  
i na zprostředkovatelské služby v tomto oboru. V 60 lokalitách po celém světě kotví přes tisíc 
lodí vlastněných Dream Yacht.  

Navigare spoluzaložil Jesper Rönngard v roce 2001. Od té doby se její flotila rozšířila  
na téměř 200 plavidel kotvících v evropských přístavech, v Karibiku, stejně jako v Indickém 
či Tichém oceánu. Objednávkové kanceláře firmy jsou ve Švédsku, v Chorvatsku  
a ve Spojených státech. Firma nabízí pronájmy plavidel s posádkou či bez a také související 
služby, jako je zprostředkování nebo investiční příležitosti do plachetnic.   
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