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PPF kupuje jihoafrického výrobce katamaránů značky Leopard  

Skupina PPF oznamuje podpis dohody o akvizici firmy Robertson & Caine (R&C), 
jihoafrického výrobce katamaránu značky Leopard. Prodávající stranou jsou 
akcionáři a zakladatel společnosti. Hodnota transakce se nezveřejňuje. 

Tato akvizice znamená další expanzi specializované divize skupiny PPF, která se 
zaměřuje na globální byznys v oblasti výroby a pronájmu rekreačních plavidel  
i souvisejících služeb. Výrobce plavidel světoznámé značky Leopard vyváží svou 
produkci, plachetnice a motorové katamarány, do celého světa, zejména na trhy 
v USA a (v menší míře) také v Evropě. 

PPF vidí v tomto oboru dlouhodobý potenciál růstu hodnoty. Pronájem rekreačních 
plavidel pro dovolenou na moři patří k nejrychleji se rozvíjejícím segmentům v rámci 
celosvětového odvětví cestovního ruchu a volnočasových aktivit.  

PPF je připravena ke spolupráci a součinnosti se stávajícím managementem R&C 
tak, aby závazky a rozjednané zakázky společnosti vůči objednatelům plavidel byly 
splněny. PPF je odhodlána přispět k budoucímu rozvoji značky katamaránů Leopard.  

Vypořádání transakce se očekává v průběhu druhého čtvrtletí 2023 a podléhá 
standardnímu schválení ze strany jihoafrických regulátorů. 

Poznámka pro editory 
Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes 
telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii  
a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 40,1 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 70 000 
lidí (k 30. 06. 2022). 

Robertson and Caine, jihoafrická společnost s více než třicetiletou historií, provozuje výrobní závod  
v Kapském Městě. Její designerský a obchodní tým sídlí v USA, ve městě Tampa na Floridě. R&C  
je předním světovým výrobcem plachetnic a motorových katamaránů střední velikosti pod globální 
značkou Leopard. Svou produkci dodává firma jak individuálním klientům, tak provozovatelům flotil. 
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