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Skupina PPF od drobných akcionářů O2 vykoupila akcie za 100 milionů korun 

 

Nabídku k odkupu akcií 02 Czech Republic a.s. (O2) za cenu odpovídající úrovni, 

za kterou PPF loni realizovala tzv. povinnou nabídku převzetí, využilo přibližně 

dva a půl tisíce drobných akcionářů. Ti prodali PPF zhruba 360 tisíc kusů akcií, 

což činí cca 0,12% podíl na základním kapitálu O2. Částka vynaložená na nákup 

tohoto počtu akcií činí přibližně 100 milionu korun. Drobní akcionáři mohli 

prodat až 200 kusů akcií na osobu za cenu 277,15 korun na akcii (což je cena v 

rámci loňské povinné nabídky převzetí po odečtení dividendy 18 Kč na akcii). 

 

Skupina PPF tak dala drobným akcionářů druhou šanci prodat své akcie v O2 za 

dřívějších podmínek. Tímto nestandardním krokem vyšla vstříc především lidem, 

kteří získali akcie v kupónové privatizaci, a naopak tím omezila možnosti pro 

spekulanty, kteří by chtěli využít výrazného rozdílu mezi cenou na regulovaném 

trhu a v nabídce od PPF. 

 

Jak už bylo dříve oznámeno, vypořádání odkupu akcií se uskuteční 27. února 

2015, kdy bude také znám přesný počet odkoupených akcií.  

  
Poznámky pro editory 

PPF Group 

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

telekomunikace, pojišťovnictví, nemovitosti, těžbu nerostů, zemědělství a 

maloobchodní služby až po biotechnologie. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a USA. 

Skupina vlastní aktiva přesahující 24 miliardy eur (k 30. 6. 2014). 

 

Skupina PPF v České republice 

V České republice kromě nedávné akvizice O2 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 přes 12 tisíc lidí. Z nich přibližně jeden tisíc míst bylo vytvořeno v 

tuzemských centrálách zahraničních poboček díky mezinárodní expanzi PPF. V roce 

2013 jenom na dani z příjmů odvedly společnosti s majetkovou účastí PPF (včetně EPH, 
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kde PPF držela podíl do června 2014) 3,7 miliardy korun, na odvodech pak 2,4 miliardy 

korun. 
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