Česká telekomunikační infrastruktura

Prezentace společnosti
Mikulov 8-9.9.2015
Petr Slováček

Dobrovolná funkční separace
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.
(CETIN) vznikla oddělením ze společnosti
O2 Czech Republic, a.s. 1. června 2015
s cílem vytvořit dvě zcela nezávislé
společnosti poskytující velkoobchodní ,
resp. maloobchodní telekomunikační
služby
Dvě nezávislé společnosti
Rozdílné značky
Rozdílné vedení společností
„Čínské zdi“
Nezávislé IT
Rozdílná sídla společností
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Proces oddělení byl relativně krátký

1/2014 – PPF akvizice O2 Czech Republic, a.s.
8/2014 – zahájení předběžné analýzy možného oddělení
9/2014 – zahájení interní studie proveditelnosti
10/2014 – vytvoření interní divize Infrastruktura a velkoprodej
1/2015 – rozhodný den pro oddělení (zahájení zpracování odděleného
účetnictví)
2/2015 – rozhodnutí Představenstva
3/2015 – publikování nové velkoobchodní nabídky
4/2015 – schválení rozdělení Valnou hromadou
1.6.2015 – vznik České telekomunikační infrastruktury a.s.
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Tři hlavní důvody oddělení:

1. Zefektivnění
podnikání



Vertikálně integrovaná O2 CR zahrnovala dvě fundamentálně odlišné
jednotky: Servisní jednotka (“O2”) a Infrastrukturní jednotka (“CETIN”)

 Každá vyžadovala odlišný přístup k managementu a
 Odlišnou investiční strategii a horizont k maximalizaci hodnoty
pro akcionáře

2. Zmírnění regulace

3. Finanční dopady



V nové podobě přebírá CETIN dobrovolně striktní regulatorní opatření



Uvolnění rukou od početných negativních dopadů regulovaného
prostředí



Rizika pro O2 a CETIN se mohou v budoucnosti lišit, což má dopad na
možnosti financování



CETIN má bezpečnější rizikový profil, dlouhodobější výhled a stabilnější
vyhlídky
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Zefektivnění spolupráce
Po separaci vznikly dvě rozdílné a na bázi velkoobchodní nabídky spolupracující společnosti

Servisní jednotka (“O2 CR”)

Infrastruktura (“CETIN”)
 Business založený na hmotných fixních aktivech

Charakteristika

 Zaměření na zákazníka a servis

Obchodní
charakteristika

 Efektivní, spolehlivý a bezpečný velkoobchodní
 Značka, marketing, produkt, diferenciace na úrovni
poskytovatel
retailu, zákaznická loajalita, služby zákazníkům

Výnosy

 Krátko až střednědobé kontrakty reflektující krátký Dlouhodobé kontrakty reflektující životnost
cyklus produktů
hmotných aktiv dané technologie

Zákazníci

 Retail zákazníci a široké B2B portfolio

 O2 CR a další národní velkoobchodní partneři,
mezinárodní velkoobchodní hráči

Investice

 Málo aktiv, rychlá návratnost CAPEXu

 Dlouhá návratnost umožněná delší životností

Rizika

 Komerční rizika hlavního retailového hráče,
vnímání zákazníka

 Sektorová rizika má pro kontraktované
technologie, riziko nových technologií

Faktory
úspěchu

 Agilní, tržně orientovaný, udavač trendů s
výbornou zákaznickou zkušenosti, dynamický

 Výběr, časování, dimenzování a implementace/
provozování nových technologií
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Separace proběhla k 1.6. 2015 ve všech oblastech
Oddělení značky

Olšanská 6, Praha 3

Sídlo společnosti

M.Vlček,P.Slováček,M.Frankl,
L.Chvátal, V.Mlynář, L.Král
Oddělení sítí a prodejních
jednotek
Oddělení všech podpůrných
jednotek (Právní, Finance, HR,
Nákup, atd.)

Představenstvo
a Dozorčí rada
Management
a řízení
společnosti

Všechny velkoobchodní nabídky
fixní sítě jsou k dispozici všem
operátorům, včetně
neregulovaných trhů

rovnocenný

Nový B2B portál pro objednávky,
poruchová hlášení, řízení služeb,
atd.

Informační

Oddělený eRP systém, účtování,
atd.
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Stejný
přístup

systémy a
procesy

Za Brumlovkou 2, Praha 4
T.Budník, T.Kouřil, J.Hrabovský,
M.Štefunko, C.Lolek, A.Minx
Oddělení sítí a prodejních
jednotek
Oddělení všech podpůrných
jednotek (Právní, Finance, HR,
Nákup, atd.)
Fixní služby poskytuje na
základě všech dostupných
velkoobchodních nabídek
Zjednodušené poskytování
služeb – možnost
restrukturalizace IT systémů
Interní IT schopnosti (O2 IT
Services)

Přehled velkoobchodního portfolia CETIN
Prodáváme…

…komu…

•

Plánování, výstavba a provoz mobilních sítí
Kolokace na našich vysílačích

•

Datová centra: podlahová plocha a podpůrné
služby

•
•

Velkoobchodní datové služby, internet,
optická vlákna
ULL, kolokace v ústředí

•
•

Managed roaming a propojovací služby
Mezinárodní hlasový a datový přenos
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Investiční skupina PPF - majoritní akcionář
v obou společnostech, ale s rozdílným vztahem

CETIN je součástí skupiny PPF
CETIN využívá podporu a
spolupráci s PPF v oblastech
Finance, Nákup, HR, Právní
V orgánech firmy CETIN jsou
zaměstnanci PPF
PPF považuje CETIN za
dlouhodobou strategickou
investici

PPF nemá vliv na chod firmy
mimo obvyklého výkonu
akcionářských práv
V orgánech firmy O2 není
žádný zaměstnanec PPF

Obchodní cíle:
CETIN se chce stát preferovaným
poskytovatelem infrastruktury pro
operátory v CEE regionu pro
Mezinárodní hlasové a
datové transitní služby
Rychlé a spolehlivé dodávky
infrastrukturálních služeb
Modernizovanou a rozsáhlou
přístupovou síť
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….A NEJVĚTŠÍ PŘÍNOS PRO VÁS ???

???
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Možnost volby - výběru operátora,
CETIN je nezávislým velkoobchodním poskytovatelem.
Každý operátor může poskytovat své služby na naší jedinečné,
nejrozsáhlejší páteřní a přístupové infrastrukturní síti, splňující
náročné a rychle rostoucí požadavky moderní doby,
a to
- za principu otevřeného přístupu k síti;
- za spravedlivých a rovných podmínek pro všechny operátory.
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Děkuji

