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PPF a Home Credit oznamují dohodu o prodeji svých bankovních
aktiv v Rusku skupině domácích investorů
PPF a Home Credit oznamují, že podepsaly dohodu se skupinou individuálních
investorů v čele s Ivanem Tyryškinem o prodeji svých bankovních aktiv v Rusku,
včetně dceřiných společností. Akvizice Home Credit and Finance Bank (HCFB)
i jejích dceřiných společností výše zmíněnou skupinou znamená odchod Skupiny
Home Credit z ruského trhu.
V rámci transakce bude kazašská Bank Home Credit, která je dceřinou společností
HCFB, prodána akcionářům a manažerům ze skupin PPF a Home Credit. Transakce
bude realizována podle platných právních předpisů, s cílem zajistit kontinuitu pro
zaměstnance a klienty Home Creditu v Rusku i Kazachstánu. HCFB a její dceřiné
společnosti vykazují dobré ekonomické výsledky a působí v souladu s regulatorními
a právními podmínkami platnými v Ruské federaci a Republice Kazachstán. Cena
transakce nebude po dohodě obou stran zveřejněna.
Ivan Tyryškin výrazně přispěl k budování základů moderních finančních trhů v Rusku
jako generální ředitel burzy RTS. Investoval rovněž do řady předních ruských
fintechových společností, které dokázal úspěšně rozvíjet. Je jedním ze zakladatelů
SPB burzy. Nyní stojí v čele její správní rady a patří k významným akcionářům této
burzy, která je jednou z největších platforem pro veřejné obchodování fintechových
firem v regionu.
Poznámky pro editory
Skupina PPF podniká ve 25 zemích. Investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes
telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. PPF působí v Evropě,
Asii a Severní Americe. Skupina vlastní aktiva ve výši 40,3 miliardy eur a zaměstnává
celosvětově 80 000 lidí (k 30. 6. 2021).
Home Credit, založený v roce 1997, je globálním poskytovatelem v oblasti spotřebitelského
financování, který působí v devíti zemích střední a východní Evropy, Společenství
nezávislých států a jihovýchodní Asie, a také v Indii a Číně. Společnost poskytuje nezajištěné
spotřebitelské úvěry, účelové a hotovostní půjčky a produkty revolvingových úvěrů, jak online,
tak v partnerských maloobchodních prodejnách. Home Credit podporuje finanční inkluzi
zákazníků, pro které může být přístup k finančním službám komplikovaný, a podporuje
tak hospodářský rozvoj a růst domácí spotřeby.
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