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Oznámení k přechodu vlastnického práva k akciím CETIN
V souladu se zveřejněným harmonogramem došlo 11. ledna 2016 k přechodu
vlastnického práva ke všem akciím společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s. (CETIN) minoritních akcionářů na hlavního akcionáře, společnost
PPF A4 B.V. Skupina PPF se tak stává 100% vlastníkem CETIN.
Výplata protiplnění akcionářům určená valnou hromadou z 3. prosince 2015 ve výši
172,40 Kč na akcii bude uskutečněna do 10. února 2016. Hlavní akcionář poskytne
určené protiplnění na své náklady prostřednictvím společnosti PPF banka a.s., u které
jsou složeny peněžní prostředky v nezbytné výši. Ta bude protiplnění vyplácet
akcionářům primárně na jejich bankovní účty, případně zasláním poštovní poukázky
(to vše na adresy, resp. čísla bankovních účtů, které má k dispozici). Podrobnosti k
postupu při výplatě protiplnění jsou zveřejněny na stránce www.ppfa4.eu nebo je
zájemci získají na informační lince, telefon: 800 100 022, email: info@akciecetin.cz.
Poznámky pro editory
PPF Group
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes
telekomunikace, biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti, maloobchodní služby až po
zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva ve výši 21,3 miliardy
eur (k 30. 6. 2015).
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 zaměstnávaly v roce
2014 téměř 12 tisíc lidí. Z toho více než tisíc míst bylo vytvořeno ve společnostech, které se
z tuzemska podílejí na mezinárodní expanzi PPF. V roce 2014 jenom na dani z příjmů odvedly

PPF Group N.V.
Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam, The Netherlands
P: +31 (0) 20 8813120, F: +31 (0) 20 8813121
www.ppfgroup.nl, E: info@ppfgroup.nl

1/2

společnosti s majetkovou účastí PPF 3,2 miliardy korun, na odvodech za zaměstnance pak další
2,3 miliardy korun.
Kontakt:
Radek Stavěl
mluvčí skupiny PPF
T: +420224174748,
M: +420724875932
Email: stavel@ppf.cz
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