
TISKOVÁ ZPRÁVA 

P L A C E  /  D A T E  Praha, 8. červen 2015 
 

 

 

PPF oznámila cenu za akcie O2 a CETIN v dobrovolném odkupu 
 

Skupina PPF oznamuje, že společnost PPF A4 B.V. nabídne v rámci 

dobrovolného veřejného návrhu všem akcionářům společnosti O2 Czech 

Republic a.s. (O2) a všem akcionářům společnosti Česká telekomunikační 

infrastruktura a.s. (CETIN) odkup jejich akcií, a to za následující ceny: za jednu 

akcii O2  78 Kč a za jednu akcii CETIN 176 Kč. Celkem tedy nabídne za obě akcie 

254 Kč, což v součtu dává cenu, která o více než 76 Kč převyšuje cenu jedné 

akcie O2 na Burze cenných papírů Praha před účinností rozdělení společnosti 

O2, tj. k datu 27. 5. 2015. 

"Chápeme, že pro mnohé – zejména menší akcionáře – není stav, kdy 

společnost, do které investovali, prochází vpravdě revolučními změnami, příliš 

komfortní. Rozumíme, že někteří akcionáři jsou nervózní z cenových výkyvů 

akcií na veřejném trhu, není však v silách PPF zajistit, aby k nim nedocházelo. 

Jako zástupce majoritního akcionáře obou společností proto nabízíme těm z 

vás, kteří v této situaci již nechtějí akcie O2 a/nebo CETIN vlastnit, možnost 

vaše akcie prodat za cenu, která podle našeho názoru odpovídá současné 

fundamentální hodnotě akcií," vysvětlila Kateřina Jirásková, předsedkyně 

představenstva PPF a.s. 

Všichni akcionáři O2  a CETIN proto po 15. 6. 2015 obdrží písemný návrh na 

dobrovolný odkup svých akcií. Akcionáři se v případě nejasností, jak při prodeji 

postupovat, mohou navíc počínaje 15. 6. v pracovních dnech mezi 8.00 – 16.00 

hod. obracet telefonicky na čísla 723903317, 721427394 nebo 720346427, kde 

jim vyškolení operátoři poradí jak postupovat. Případně bude možné navštívit 

po 15. 6. webové stránky www.vykupo2.cz, kde zveřejníme podrobný popis, jak 

nabídnout akcie k prodeji. 
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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 kromě nedávné akvizice v telekomunikacích působí skupina PPF v 

oblasti bankovnictví a finančních služeb, v realitách či biotechnologiích. Jak tradiční 

velké společnosti, tak nejmladší rozvíjené české firmy jako inovativní projekty Air Bank 

a SOTIO, v Česku loni zaměstnávaly 12 tisíc lidí. 

 
Kontakt: 

Radek Stavěl 

mluvčí skupiny PPF  

T: +420224174748, M: +420724875932  

Email: stavel@ppf.cz  
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