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Skupina PPF kupuje srbskou Telenor Banku
Skupina PPF oznamuje, že po obdržení všech potřebných souhlasů získá od
telekomunikační skupiny Telenor 100% podíl v srbské Telenor Bance. Transakce je
součástí probíhající akvizice telekomunikačních aktiv operátora Telenor ve střední a
východní Evropě, konkrétně v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku.
Telenor Banka je součástí skupiny Telenor, která ji získala v roce 2013 od KBC Bank
Srbsko. V září 2014 byla přejmenována na Telenor Banku. Banka se specializuje na
inovativní on-line finanční služby a jako první v Srbsku zavedla mobilní a internetové
bankovnictví. Telenor Banka poskytuje své služby zejména zákazníkům Telenoru a
aktuálně má víc než 390 tisíc klientů. Banka se svoji velikostí řadí do druhé desítky bank
působících na srbském trhu. Ke konci roku 2017 banka spravovala aktiva ve výši 126
milionů eur.
Dokončení transakce podléhá schválení Srbskou národní bankou a relevantními
antimonopolními úřady.

Poznámky pro editory
Skupina PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, biotechnologie,
pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní Americe. Skupina
vlastní aktiva převyšující 38 miliard eur (k 31. 12. 2017).
Telenor
Telenor je přední poskytovatel telekomunikačních a mobilních služeb ve Skandinávii, střední a východní Evropě a
v Asii s obratem 125 miliard NOK (2017) a se 178 miliony klientů. V oblasti střední a východní Evropy je aktivní 25
let. Na maďarský trh společnost vstoupila v roce 1994 prostřednictvím operátora Pannon. Následně své působení
rozšířila v roce 1996 do Černé Hory, a to koupí operátora Mobi 063, a v roce 2006 do Srbska. V roce 2013
vstoupila na bulharský trh akvizicí operátora Globul. Ke konci roku 2017 poskytoval mobilní operátor Telenor
v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku své služby více než 9 milionům klientů a zaměstnával téměř 3 500
lidí.
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