
 

 

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  1/1 

Tisková zpráva  

 

Praha, 30. listopadu 2015  

Skupina PPF oznamuje prodej 0,84 % akcií O2 Czech Republic 

Skupina PPF oznamuje, že dnes v souladu se svojí investiční strategií podporovat 

zvýšení likvidity akcií O2 Czech Republic, prodala prostřednictvím pražské burzy 

2 620 134 ks akcií O2 Czech Republic. Skupina PPF tak reagovala na návrat akcií O2 do 

prestižní skupiny MSCI indexů, který vyvolal krátkodobý výrazný převis poptávky po 

akciích O2. Dodávání likvidity prodejem 0,84 % akcií bylo jednorázovým rozhodnutím, a 

nic nemění na skutečnosti, že akcie O2 Czech Republic jsou pro Skupinu PPF 

dlouhodobou finanční investicí. Rovněž zde není žádná přímá vazba mezi současnou 

tržní cenou a pohledem PPF na fundamentální hodnotu akcií O2.  

Skupina PPF zařazení akcií O2 zpět do indexů MSCI vítá, neboť tyto indexy jsou 

sledovány mezinárodními institucionálními investory a jsou indikátorem kvality. Touto 

transakcí dochází ke snížení podílu skupiny PPF v O2 Czech Republic na 84,06 %. 

 
Poznámky pro editory 
PPF Group 
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, 
biotechnologie, pojišťovnictví, maloobchodní služby, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v 
Evropě, Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva ve výši 21,3 miliardy euro (k 30. 6. 2015). 
 
Skupina PPF v České republice 
V České republice působí skupina PPF v oblasti bankovnictví a finančních služeb, v 
telekomunikacích, nemovitostech 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 toho přibližně jeden tisíc míst bylo vytvořeno v tuzemských společnostech 
podílejících se na mezinárodní expanzi PPF. V roce 2014 jenom na dani z příjmů odvedly v ČR 
společnosti s majetkovou účastí PPF 3,2 miliardy korun, na odvodech pak 2,3 miliardy korun. 
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