Tisková zpráva
Novým partnerem extraligové hokejové Komety je investiční
skupina DRFG. Hala Rondo se bude nově jmenovat DRFG Aréna.
/Brno, 9. března 2015/ Partnerem extraligového hokejového klubu Kometa Brno
je od letošního roku investiční skupina DRFG. Její jméno také ponese Hala
Rondo, která se nově jmenuje DRFG Aréna. Spolupráce je uzavřena na 3
sezóny.

„Spolupráce s Kometou je pro mě osobně i pro mé kolegy a skupinu DRFG vysněná věc. Je
to nejlepší tým v Brně s obrovskou fanouškovskou základnou,“ říká zakladatel a majoritní
akcionář investiční skupiny DRFG David Rusňák a dodává: „Kometa je fenomén, který se
nedá přehlédnout. Jsem rád, že se můžeme spojit s tak kvalitním týmem a také věřím, že
v nadcházejícím play-off uspěje. Na Kometě si cením kvalit, které jsou klíčové i pro úspěch
v našem podnikání, jako jsou týmová hra, fair play, vytrvalost a dlouhodobá spolupráce.
Chtěli jsme být klubu výraznějším partnerem, takže jsme se dlouho nerozmýšleli, když se
nabídla možnost, aby Hala Rondo nesla naše jméno.“

„Jsem rád, že se naše komeťácká rodina rozrostla o tak významného člena, kterým je silná
investiční skupina DRFG,“ kvituje začátek spolupráce první muž Komety Libor Zábranský.

O INVESTIČNÍ SKUPINĚ DRFG
Cílem investiční skupiny DRFG je zhodnocovat kapitál prostřednictvím investování do majetkových
podílů v perspektivních společnostech a projektech. Skupina referuje obory, kterým její představitelé
sami dobře rozumějí a lokality, které jsou jim kulturně i geograficky blízké. Zaměřuje se tak na
investice do energetiky, nemovitostí, finančních služeb, technologií, vzdělávání a výzkumu, výroby,
služeb, zdravotnictví a start-upů. Více na www.drfg.cz.
O KOMETĚ BRNO
Kometa Brno je hokejový klub s více než šedesátiletou tradicí. V průběhu desetiletí bojoval na špici
naší či československé nejvyšší soutěže. Důkazem toho je jedenáct mistrovských titulů, které řadí
Kometu na pozici druhého nejúspěšnějšího klubu v České republice. Pyšní se také ziskem tří
mezinárodních titulů PMEZ. Jihomoravský hokejový klub si však prošel i černým obdobím, ze kterého
se v posledních deseti letech úspěšně dostal, a opět atakuje nejvyšší příčky mezi tuzemskou elitou.
Během posledních tří let dosáhli Komeťáci na dvě stříbrné medaile z Tipsport extraligy ledního hokeje
a v tvrdé práci vytrvale pokračují, aby se dočkali vysněného dvanáctého titulu.
Více na www.hc-kometa.cz a www.hala-rondo.cz.
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