
společnost central european media enterprises ltd. (cme) byla založena v roce 1994 .

cme v současné době vlastní a provozuje deset televizních stanic v šesti zemích. Vysílání cme 
pokrývá přibližně 90 milionů diváků.

zakladatelem společnosti a nevýkonným předsedou představenstva cme je ronald s. lauder. 
generálním ředitelem společnosti je michael garin a provozním ředitelem a prezidentem cme 
je robert e. burke. 

cme je od roku 1994 obchodována na newyorské burze nasdaQ pod burzovní zkratkou „cetV“.

tržby v r. 2004 | 182,3 mil. usd zisk před zdaněním v r. 2004 | 20,6 mil. usd
čistý zisk v r. 2004 | 18,5 mil. usd počet zaměstnanců | 2500 
adresa | po box hm66, clarendon house; 2, church street; hamilton; bermuda, hmcx  
Web | www.cetv-net.com
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cme provozuje komerční televizní stanice ve střední a východní evropě. kotace na burze v tomto regionu byla tedy 
přirozeným krokem naší strategie rozšířit a diverzifikovat investorskou základnu. podrobně jsme analyzovali přínosy 
a potenciální rizika související s kotací na jednotlivých burzách v regionu střední a východní evropy a rozhodli jsme 
se pro burzu cenných papírů praha (bcpp), a to především z následujících důvodů:
>  česká televizní stanice tV noVa, v níž cme získala 100% podíl v květnu 2005, vytváří přibližně 53 % celkových konso-

lidovaných výnosů (předběžné údaje za rok 2004);
>  obchodování na bcpp je nejživější ze zemí, kde působíme. obchody uzavřené na bcpp dosáhly v květnu 2005 

hodnoty 2652,4 mil. eur ve srovnání s 1240,2 mil. eur na varšavské burze, 1196,3 mil. eur na budapešťské burze, 
42,2 mil. eur na ljubljanské burze a 3,4 mil. eur na bratislavské burze;

>  české regulační orgány, komise pro cenné papíry a burza cenných papírů praha, prokázaly během procesu kotace 
akcií cme velkou ochotu a aktivní přístup. 

jsme přesvědčeni, že kotace na pražské burze rozšíří naši investorskou základnu o investory zaměřující se na trhy 
střední a východní evropy, a věříme, že o cme projeví zájem investiční fondy, které se zajímají o region evropy, střed-
ního východu a afriky (emea), i čeští investoři.
obchodování s akciemi cme na bcpp bylo zahájeno 27. června 2005. V takto krátkém časovém období není možné 
posoudit dopady kotace na cenu akcií cme a na společnost jako takovou. během prvních dvou dnů obchodování bylo 
na pražské burze realizováno až 50 % veškerých obchodů s akciemi cme. tato skutečnost mohla být ovlivněna počá-
tečním nastavováním investičních portfolií jednotlivých investorů. Věříme však, že bcpp bude hrát při obchodování 
s akciemi cme důležitou úlohu.

„Kotace na pražské burze již naplnila naše očekávání: akcie cme jsou k dispozici inves-
torům v regionu, ve kterém aktivně působíme, cme jsme představili investorům, kteří se 
o tento region zajímají, a vytvořili jsme příležitosti pro budoucí spolupráci. Domníváme se, 
že podobný krok by měly učinit i další společnosti zaměřující se na region střední a východní 
evropy, které se chtějí podílet na jeho růstu.“


