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Skupina PPF získala srbskou Telenor Banku
Skupina PPF oznamuje, že po obdržení všech potřebných souhlasů získala od
telekomunikační skupiny Telenor 100% podíl v srbské Telenor Bance. Transakce byla
součástí akvizice telekomunikačních aktiv operátora Telenor ve střední a východní Evropě,
konkrétně v Maďarsku, Bulharsku, Černé Hoře a Srbsku.
Telenor Banka byla součástí skupiny Telenor, která ji získala v roce 2013 od KBC Bank
Srbsko. V září 2014 byla přejmenována na Telenor Banku. Banka se specializuje na
inovativní on-line finanční služby a jako první v Srbsku zavedla mobilní a internetové
bankovnictví. Telenor Banka poskytuje své služby zejména zákazníkům Telenoru a
aktuálně má více než 400 tisíc klientů. Ke konci roku 2018 banka spravovala aktiva ve výši
135 milionů eur.

Poznámky pro editory
Skupina PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb přes telekomunikace, strojírenství,
biotechnologie, pojišťovnictví, nemovitosti až po zemědělství. PPF působí v Evropě, Rusku, Asii a Severní
Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši téměř 38 miliard eur (k 30. 6. 2018). www.ppf.eu

Skupina Telenor
Skupina Telenor je přední telekomunikační společností s působením na trzích Skandinávie i Asie. Ke konci roku
2018 dosáhl počet zákazníků skupiny Telenor 174 milionů a tržby se pohybovali ve výši 13 miliard dolarů. Na
většině trhů, kde Telenor působí, zaujímá mezi poskytovateli služeb pozici jedničky nebo dvojky. Telenor vyznává
odpovědný přístup k podnikání, s ambicí posílit pozitivní vývoj společnosti. Už více než 160 let je hlavním posláním
Telenoru spojovat lidi a poskytovat svým zákazníkům spojení s tím, na čem jim nejvíce záleží. Skupina Telenor je
kótována na burze v norském Oslu, pod zkratkou TEL. Více informací naleznete na www.telenor.com

Kontakt:
Zuzana Migdalová
mluvčí skupiny PPF
T +420 224 174 410
M +420 602 125 255
mluvci@ppf.eu
PPF Group N.V.
Strawinskylaan 933
1077 XX Amsterdam
The Netherlands
T +31 (0) 20 8813120
F +31 (0) 20 8813121
info@ppfgroup.nl
www.ppfgroup.nl

1/1

