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PPF a CME oznamují podpis dohody o převzetí chorvatské 
televizní společnosti RTL Hrvatska 

 
Skupina PPF oznamuje, že prostřednictvím své dceřiné společnosti CME Media 
Enterprises B.V. (CME) uzavřela dohodu s RTL Group Central & Eastern Europe 
GmbH (RTL) o převzetí 100 % chorvatské soukromé televizní společnosti RTL 
Hrvatska d.o.o. Hodnota získávaných aktiv činí 50 milionů eur. Součástí transakce 
jsou dlouhodobá práva pro CME k použití značky RTL na chorvatském trhu. 

CME v současnosti vlastní a provozuje službu VOYO, přední středoevropskou 
platformu pro distribuci placeného videa na vyžádání (SVOD), a také významné 
hráče na trhu komerčního televizního vysílání v pěti zemích (v Bulharsku, České 
republice, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku). Transakce mezi CME a RTL podléhá 
obvyklým regulatorním procesům včetně schválení chorvatským antimonopolním 
úřadem (AZTN) a tamní agenturou pro elektronická media (AEM). Uzavření 
transakce se očekává během prvního pololetí roku 2022. 

„Jako součást skupiny PPF jsme vždy připraveni realizovat zajímavé investiční 
nápady s cílem dosáhnout růstu hodnoty. Adriatický region nabízí výjimečné 
příležitosti a má značný potenciál růstu. Již zde provozujeme velmi úspěšnou 
televizní společnost ProPlus. Jsem přesvědčený, že obě aktiva v sousedních zemích 
tohoto regionu mohou dobře fungovat vedle sebe. Stejně jako na ostatních trzích  
se i v Chorvatsku zaměříme na digitalizaci, lokální televizní obsah a tvorbu názorově 
vyváženého a kvalitního zpravodajství,“ uvedl Didier Stoessel, CEO CME pro 
Českou republiku, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. 
 
Poznámky pro editory: 
Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do finančních služeb, telekomunikací, médií, 
biotechnologií, nemovitostí či strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe. PPF vlastní 
aktiva ve výši 40,3 miliardy eur a zaměstnává celosvětově 80 000 lidí (k 30. 6. 2021). (www.ppf.eu) 
 
CME je aktivní v ČR, Rumunsku, Slovensku, Slovinsku a Bulharsku. Patří mezi největší mediální 
společnosti ve střední a východní Evropě. Vysílá 33 televizních stanic, včetně zpoplatněných, které jsou 
dostupné až 45 milionům divákům. Vlastní i službu VOYO, přední středoevropskou platformu pro 
distribuci placeného videa na vyžádání. (cetv-net.com) 
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