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Tisková zpráva  

 

místo: Praha, Česká republika datum: 13. srpna 2015 

 

Oznámení k výsledkům dobrovolné nabídky na koupi akcií 

Skupina PPF v souvislosti s vypořádáním svého dobrovolného veřejného návrhu 

na koupi akcií O2 oznamuje, že k dnešnímu dni vlastní 84,91 % společnosti O2 

Czech Republic a.s. (O2). PPF potvrzuje své dříve oznámené záměry neusilovat 

o získání 90% většiny umožňující tzv. vytěsnění a nadále podporovat udržení 

akcií O2 na veřejných trzích.  

V rámci dobrovolného veřejného návrhu na koupi akcií společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN) dosáhla PPF hranice 90 % nezbytné 

pro realizaci práva nuceného přechodu vlastnictví k akciím CETIN (vytěsnění/ 

squeeze-out). Skupina PPF bude nadále zvažovat realizaci vytěsnění, nicméně s 

ohledem na transakční a finanční náročnost tohoto procesu o tomto kroku 

zatím rozhodnuto nebylo a nelze tak sdělit, zda a případně kdy se tak stane. 

Poznámky pro editory 

PPF Group 

Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes 

telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti, zemědělství a maloobchodní služby až po 

biotechnologie. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva ve výši 21,9 

miliardy eur (k 31. 12. 2014). 

Skupina PPF v České republice 

V České republice působí skupina PPF v oblasti bankovnictví a finančních služeb, v 

telekomunikacích, realitách či biotechnologiích. Jak tradiční velké společnosti, tak nejmladší 

rozvíjené české firmy jako inovativní projekty Air Bank a SOTIO v Česku loni zaměstnávaly téměř 

12 tisíc lidí. Z nich více než tisíc míst bylo vytvořeno v tuzemských centrálách zahraničních 

poboček díky mezinárodní expanzi PPF. V roce 2014 jenom na dani z příjmů odvedly společnosti 

s majetkovou účastí PPF 3,2 miliardy korun, na odvodech za zaměstnance pak další 2,3 

miliardy korun. 
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Kontakt: 

Radek Stavěl 

mluvčí skupiny PPF  

T: +420224174748,  

M: +420724875932 

Email: stavel@ppf.cz 

 


