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Skupina PPF prodává podíl v CETIN Group investičnímu
fondu GIC
PPF Group a globální investiční fond GIC uzavřely dohodu, na základě které
získá GIC 30procentní podíl v CETIN Group. PPF si ve skupině CETIN, která je
předním poskytovatelem telekomunikační infrastruktury ve střední a východní
Evropě, zachovává majoritu 70 procent.
Transakce je výrazem důvěry jednoho z nejvýznamnějších světových investorů
ve strategii, se kterou PPF přišla v roce 2015 a od té doby uplatňuje, a to rozvíjet
a provozovat rozsáhlé pevné a mobilní telekomunikační sítě a nabízet infrastrukturu
jako službu operátorům na retailovém trhu. Na základě dohody mezi PPF a GIC
získá nový menšinový vlastník odpovídající zastoupení v představenstvu CETIN
Group. Vypořádání transakce podléhá schválení příslušných regulačních úřadů.
Účastníci transakce se dohodli, že nezveřejní podrobnosti ohledně její finanční
stránky.
„Při vstupu do sektoru telekomunikací před necelými osmi lety PPF prohlásila,
že chce evropskému trhu nabízet špičkové služby. Těší nás tedy, že nyní uzavíráme
partnerství s významným a respektovaným mezinárodním investorem, který
je uznáván pro svoji jedinečnou schopnost vidět hodnotu ve stabilních aktivech,
generujících solidní a dlouhodobý zisk,“ uvedl Ladislav Bartoníček, akcionář
a generální ředitel skupiny PPF.
Ang Eng Seng, investiční ředitel GIC odpovědný za oblast infrastruktury, řekl: „Jako
dlouhodobý investor věříme, že sektor digitální infrastruktury dál významným
způsobem poroste. CETIN, jako přední telekomunikační platforma ve střední
a východní Evropě, má všechny předpoklady k tomu, aby měl prospěch z tohoto
růstu. Jsme odhodláni k budování dlouhodobého partnerství s vedením PPF
a CETINu tak, aby CETIN vykročil do další fáze svého rozvoje.“
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Dlouhodobý charakter a flexibilita investiční strategie GIC jsou v souladu s tím,
jak PPF a CETIN Group přistupují k tvorbě hodnoty pro akcionáře. „Díky partnerství
s GIC se před CETIN Group otevřou nové možnosti, jak využít zkušeností předního
globálního infrastrukturního fondu. Na trhu telekomunikační infrastruktury
tak můžeme získat příležitosti pro další růst,“ poznamenal Juraj Šedivý, generální
ředitel CETIN Group.
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Poznámky pro editory:
Skupina PPF je aktivní ve 25 zemích, působí v Evropě, Asii
a Severní Americe. Investujeme do řady odvětví, od finančních
služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti
až po strojírenství. Naší prioritou je zhodnocování firem prostřednictvím investic
do inovací, nových technologií a kvalitního managementu. Stavíme na podpoře
kreativity našich lidí, propojení českého talentu a schopností s globálními
příležitostmi. Skupina vlastní aktiva ve výši 39,7 miliardy eur a zaměstnává
celosvětově 94 000 lidí (k 31. 12. 2020).
GIC je přední globální investiční společnost, která byla založena
roku 1981 s cílem zabezpečit budoucnost Singapuru v oblasti
financí. Jako správce singapurských devizových rezerv
uplatňujeme dlouhodobý a disciplinovaný přístup k investování.
Máme jedinečné postavení napříč řadou aktiv a v zaměření našich investic po celém
světě. Investujeme do podílů v různých společnostech, do státních či korporátních
dluhopisů, do nemovitostí, do oblastí private equity či venture capital anebo do
infrastruktury. Náš dlouhodobý přístup, zkušenosti z mnoha oborů a celosvětové
pokrytí z nás dělají preferovaného investora. Snažíme se našim investicím přidat
smysluplnou hodnotu. Centrála GIC je v Singapuru a tým 1800 talentovaných lidí
zaměstnáváme v deseti finančních metropolích. Máme investice ve více než 40
zemích po celém světě.
CETIN Group je co do velikosti, geografického zastoupení
a pozice na trhu jedním z nejvýznamnějších velkoobchodních
poskytovatelů aktivní a pasivní telekomunikační infrastruktury v regionu střední
a východní Evropy. CETIN vznikl v roce 2015 oddělením infrastruktury
od telekomunikačního operátora O2 Czech Republic. Jako skupina společnost
funguje od roku 2020, kdy došlo k oddělení infrastruktury od operátorů, kteří pod
značkou Telenor působí v Bulharsku, Maďarsku a Srbsku: součástí
telekomunikačního portfolia PPF jsou od roku 2018.
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