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 PPF Telecom Group prodává operátora Telenor 
Černá Hora společnosti 4iG 

 

PPF Telecom Group dnes oznámila prodej 100 procent akcií Telenoru Černá Hora maďarské 

společnosti 4iG Nyrt. Obě strany se dohodly, že cena transakce nebude zveřejněna. 

Dokončení prodeje podléhá schválení regulátora v Černé Hoře a jeho vypořádání se očekává 

do konce roku 2021.  

 

„Naše obchodní strategie je zaměřená na trhy s významným růstovým potenciálem a s určitou 

vahou v rámci našeho portfolia. Rozhodli jsme se proto Telenor Černá Hora prodat, a to 

společnosti, která má dlouhodobý zájem mobilního operátora dále rozvíjet,“ uvedl Marek 

Sláčík, výkonný ředitel TMT CEE, PPF Telecom Group. 

  

„Jednou z hlavních konkurenčních výhod Telenoru Černá Hora jsou jeho zaměstnanci. 

Lokálnímu týmu se daří držet operátora na prvním místě podle objemu tržeb. Telenor také 

úspěšně provozuje mobilní síť, která byla v nezávislém měření vyhodnocena jako nejlepší v 

Černé Hoře. Předpokládáme, že stejný tým firmu povede i pod novým majitelem,” doplnil.  

 

Skupina PPF koupila telekomunikační operátory Telenor v Bulharsku, Černé Hoře, Maďarsku 

a Srbsku v červenci 2018. Akvizice vedla k vytvoření telekomunikační divize skupiny PPF, 

PPF Telecom Group. V roce 2020 představoval trh v Černé Hoře 1,1 % celkové EBITDA PPF 

Telecom Group.  

 

 

Kontakt pro média: 
 
Klára Zavadilová 
zavadilova@ppf.cz 
+420 734 159 779 
 
 
 

Place: Praha Date: 27. října 2021 

This document is available online at https://www.ppftelecom.eu/investor-announcements  
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Poznámky pro editory: 
 
O PPF Telecom Group 
 
PPF Telecom Group je předním poskytovatelem telekomunikačních služeb ve střední 
a východní Evropě působícím na šesti místních trzích (Bulharsko, Černá Hora, Česká 
republika, Maďarsko, Slovensko a Srbsko), kde poskytuje mobilní a datové služby, služby 
pevných linek a internetovou televizi. Skupina má 18,3 milionu zákazníků a 12 000 
zaměstnanců, přičemž v účetním roce 2020 dosáhl ukazatel EBITDA výše 1,4 mld. eur.  
 
Jako první v Evropě provedla strukturální separaci podle dvou hlavních segmentů: divize 
telekomunikačních služeb, která poskytuje služby koncovým uživatelům, a infrastrukturní 
divize, jež vlastní a provozuje telekomunikační infrastrukturu na velkoobchodní bázi.  
 
www.ppftelecom.eu 
 
O PPF Group 
 
Skupina PPF je aktivní ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes 
telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Svůj růst staví na 
rozvíjení tradičních i nových odvětví, budování moderní infrastruktury, digitální ekonomiky a 
propojení českého talentu a schopností s globálními příležitostmi. PPF působí v Evropě, Asii 
a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 39,7 miliard eur a zaměstnává celosvětově 
94 000 lidí (k 31. 12. 2020).  
 
www.ppf.cz 
www.twitter.com/SkupinaPPF  
www.linkedin.com/company/ppfgroup  
 
O 4iG 
 
4iG Nyrt. je jednou z největších IT firem na maďarském trhu. Společnost poskytuje služby 
systémové integrace, řízené IT služby nebo outsourcing provozu IT a je obchodovaná na 
budapešťské burze. 4iG si klade za cíl diverzifikovat stávající portfolio služeb a vstoupit na 
nové trhy v regionu střední a východní Evropy.  
 
www.4ig.hu/home 
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