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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

centrAL eurOpeAn  
meDiA enterpriSeS 

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.“
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společnost český telecom, a. s., byla založena v roce 2000 (od roku 1994 spt telecom, a. s.).

český telecom je v současné době největší telekomunikační společností a jediným integrova-
ným telekomunikačním operátorem v české republice. spolu se svou dceřinou společností  
eurotel praha, spol. s r. o. poskytuje komplexní nabídku jak hlasových, tak datových služeb pro-
střednictvím pevných a mobilních technologií. 

předsedou představenstva je jaime smith basterra. 

český telecom lze také obchodovat v podobě „gdr“ na londýnské burze. Více než 90 % obchodů 
s akciemi českého telecomu se však uskutečňuje na pražské burze.

konsolidované tržby v r. 2004 | 62 141 mil. kč 
konsolidovaný zisk před zdaněním v r. 2004 | 29 065 mil. kč
konsolidovaný čistý zisk v r. 2004 | 5568 mil. kč počet zaměstnanců | 8794 
adresa | olšanská 5, 130 34 praha 3 Web | www.telecom.cz

ČeSKý teLecOm 

hlavní přínosy veřejné obchodovatelnosti akcií společnosti
 >  významný zdroj kapitálu společnosti – vedle dluhového financování se pro veřejně obchodovatelnou společnost 

akciový trh stává dalším významným zdrojem kapitálu pro další rozvoj společnosti.
>  akcie společnosti se stávají likvidním a tím atraktivnějším investičním instrumentem – s veřejnou obchodovatelností 

se pro investory společnost stává dostupnější a atraktivnější investicí, tj. nejenže investorům veřejná obchodovatel-
nost umožní vůbec s akciemi společnosti obchodovat, ale s vyšší likviditou se i zvýší její hodnota.

 >  reflektování správnosti manažerských rozhodnutí a vývoje hospodaření společnosti – pokud je kapitálový trh efek-
tivní, cena akcií reálně reflektuje hodnotu společnosti - a to na základě jak dosavadní výkonnosti (z pohledu růstu 
i efektivity vynakládání vlastního jmění společnosti, a tím výnosnosti vložených prostředků investorů), tak i na 
základě očekávaného budoucího hospodaření společnosti (finanční a strategické plány managementu, vývoj konku-
rence na trhu apod.). 

cena akcií je také nejpromptnějším indikátorem správnosti manažerských rozhodnutí, kdy renomovaní finanční analy-
tici a investiční manažeři veškerá významná rozhodnutí managementu společnosti promítají do svých modelů a oče-
kávaných finančních výsledků společnosti, a tím i přímo do ceny, za kterou jsou na burze ochotni akcie společnosti 
koupit/prodat. 
akcie českého telecomu jsou kotovány na burze cenných papírů praha od roku 1995. 
český telecom je dle výše tržní kapitalizace třetí největší společností obchodovanou na pražské burze a jednou z de-
seti největších společností na kapitálových trzích ve střední evropě. dle objemů obchodů jsou akcie českého telecomu 
v současné době nejobchodovanějším titulem ve střední evropě. 

„Český telecom těžil ze své veřejné obchodovatelnosti například v době realizace trans-
formačního programu či převzetí zbývajícího 49% majetkového podílu v dceřiné společnosti 
eurotel. také díky veřejné obchodovatelnosti byla privatizace Českého telecomu tak úspěšná. 
tržní kapitalizace Českého telecomu za období, kdy se tyto změny děly, tj. od konce listopadu 
2003 do konce června 2005, vzrostla o 77 % na 150 mld Kč.“
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společnost čez, a. s., byla založena 6. května 1992 fondem národního majetku české republiky.

energetická společnost čez je největší společností v české republice a je také největší mezi fir-
mami deseti nových členských států eu. již nyní je podle počtu zákazníků větší než např. bel-
gický electrabel či švédský Vatenfall. 

předsedou představenstva je martin roman. 

Čez  

Vizí skupiny čez je stát se jedničkou na trzích s elektřinou střední a jihovýchodní evropy. naplňování jednotlivých 
etap tohoto ambiciózního cíle vyžaduje jednak určitou míru volnosti při jeho postupné realizaci a zároveň i jistou míru 
zpětné vazby ohledně správnosti definovaných vizí a schopnosti je naplňovat. žádný jednotlivec či společnost však 
vzhledem ke komplexnosti cílů a nekonečným nejistotám spojeným s budoucím vývojem neumí poskytnout zpětnou 
vazbu tak rychle a tak jasně jako kapitálové trhy. jediná informace – vývoj cen akcií na burze – umožní zhodnotit, zda 
se čez ubírá správnou cestou, zda jsou záměry společnosti skutečně naplňovány či zda jsou zvolené vize správné. inves-
toři jsou ve svém konání naprosto nezávislí a každý den činí rozhodnutí o tom, která z milionů společností obcho-
dovaných na burzách celého světa je nejlepším nástrojem zhodnocení jejich prostředků. 
pokud aktivity skupiny čez obstojí v permanentním testu správnosti vývoje a investoři nedojdou k názoru, že dochází 
k rozmělnění jimi investovaných peněžních prostředků, má vedení společnosti volnou ruku k realizaci dalších správných 
kroků. pokud tomu tak není, vedení společnosti prostřednictvím klesající ceny akcií okamžitě dostane signál, že se ubírá 
špatným směrem, a dostane šanci k nápravě. pokud podnětům kapitálových trhů není jakákoliv společnost schopna 
porozumět, cena jejích akcií klesne na úroveň, která mobilizuje vlastníky k dosažení nejen změny managementu společ-
nosti, ale i změny plánů či vizí. každé racionální vedení společnosti se snaží takovému stavu vyhnout a má přirozenou 
tendenci činit „správná rozhodnutí“. takové mechanismy lze považovat za nejefektivnější nástroj kontroly společnosti. 
změna ceny akcií čez je významnou informací pro všechny zaměstnance čez. každý hned vidí, jestli jeho práce a práce 
celého týmu přispívá k růstu hodnoty společnosti. reakce trhu na jednotlivé zásadní události v životě společnosti a zá-
sadní záměry společnosti je tím nejzřetelnějším argumentem v interních diskusích i nejlepší motivací při implementaci 
komplikovaných nebo bolestivých kroků. 
popsaná každodenní kontrola ze strany finančních trhů je pro majoritního akcionáře neopominutelným elementem při 
hodnocení úspěšnosti firmy. skutečnost, že investoři z celého světa pozitivně hodnotí kroky činěné čez, dovoluje hlav-
nímu akcionáři soustředit se na vlastní důležité úkoly. 

tržby v r. 2004 | 100,2 mld. kč zisk před daní a odpisy v r. 2004 | 37,5 mld. kč
čistý zisk v r. 2004 | 14,1 mld. kč (v metodice roku 2005, včetně menšinových podílů)
počet zaměstnanců | 24 tis. (včetně bulharských distribučních společností)
adresa | duhová 2/1444, 140 53 praha 4  Web | www.cez.cz

„Každý den desítky, možná stovky nejlepších analytických mozků celé planety zkoumají, 
jestli jsou rozhodnutí Skupiny Čez těmi nejlepšími.“
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společnost erste bank der oesterreichischen sparkassen ag byla založena v roce 1819.

erste je dnes jedním z největších poskytovatelů finančních služeb ve střední evropě. z domácí ra-
kouské půdy expandovala během posledních sedmi let prostřednictvím akvizic kromě české re-
publiky také na slovenský, maďarský, chorvatský a srbský trh.

předsedou představenstva je andreas treichl.

akcie erste jsou primárně kotovány na vídeňské burze.

tržby v r. 2004 | 4087,9 mil. eur 
zisk před zdaněním v r. 2004 | 1061,1 mil. eur čistý zisk v r. 2004 | 544,5 mil. eur 
počet zaměstnanců | 35 862 adresa | erste bank, graben 21, a- 1010 Vienna/austria 
Web | www.erstebank.com, www.erstebank.at 

erSte BAnK  

„po rozhodnutí vyjmout z obchodování na pražské burze akcie České spořitelny usilovala 
erste Bank o zahájení veřejného obchodování akcií na pražské burze. chtěla tak investorům 
poskytnout náhradní srovnatelný bankovní titul a oslovit ještě větší okruh investorů.“

česká republika je pro erste bank významným trhem. a tak je logické, že erste bank usilovala o vstup svých akcií 
na pražskou burzu. kotací na pražské burze cenných papírů se pak akcie erste bank stala první zahraniční akcií, která se 
na pražské burze obchodovala. k zahájení obchodování s emisí erste bank došlo 1. října 2002. 
rozhodnutí o přijetí akcií erste bank na pražskou burzu mělo jak strategický, tak i ekonomický základ. s ohledem na 
strategické důvody toto rozhodnutí potvrzuje udržitelné zaměření skupiny erste bank na střední evropu. ekonomické 
důvody zahrnují samozřejmě více podstatných elementů. 

již v prvních třech měsících dosáhl objem obchodů v průměru přibližně 20 000 akcií denně a dokázal tak potenciál akcií 
erste bank v české republice. zároveň tak kotace akcie erste bank přispívá získáváním nových skupin investorů k oži-
vení českého kapitálového trhu a také tomu, že především u českých soukromých investorů dochází k vyšší identifikaci 
s tímto burzovním titulem. 
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komerční banka, a. s., byla založena v roce 1990 vyčleněním obchodní činnosti z bývalé státní 
banky československé na území české republiky.

komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním institucím nejen v české republice, ale 
i v regionu střední a východní evropy. komerční banka je součástí skupiny société générale, 
 která vlastní 60 % základního kapitálu banky. ostatní akcie komerční banky jsou obchodovány 
na burze cenných papírů v praze a ve formě globálních depozitních certifikátů (gdr) na burze 
v londýně.

předsedou představenstva je laurent goutard.

tržby v r. 2004 | 22 717 mil. kč zisk před zdaněním v r. 2004 | 13 155 mil. kč 
čistý zisk v r. 2004 | 9302 mil. kč počet zaměstnanců | 7855  
adresa | na příkopě 33, 114 07 praha 1 Web | www.kb.cz

KOmerČní BAnKA

kotace akcií komerční banky na bcpp znamená pro akcionáře banky záruku, že podnikání komerční banky je trans-
parentní a že banka striktně dodržuje při své činnosti veškeré příslušné právní a etické normy. navíc představuje pro 
banku závazek plnit informační povinnost, pokud jde o hospodaření banky, o její ekonomickou situaci i o všechny její 
aktivity, které by případně mohly ovlivnit hospodaření banky a tedy i cenu akcie. komerční banka si také velmi dobře 
uvědomuje, že transparentnost je jedním ze zásadních principů úspěšného hospodářského rozvoje celé země, a proto 
také dlouhodobě usiluje o zvyšování transparentnosti podmínek podnikání obecně. přítomnost akcií kb na bcpp je tedy 
plně v souladu s touto strategií banky. 
kotace akcií na burze otevírá investiční příležitosti také velkým institucionálním investorům, jako jsou pojišťovny, 
investiční a penzijní fondy apod., jejichž investiční možnosti jsou velmi přísně omezeny právními předpisy. častou 
podmínkou je právě obchodovatelnost cenných papírů, které nakupují do svých portfolií, na oficiálních trzích zemí 
oecd, tedy i na pražské burze. prostřednictvím těchto velkých investorů mohou na rozvoji banky profitovat nejen 
drobní individuální akcionáři, ale také ostatní občané, kteří své peníze svěřují těmto fondům.
kotace akcií na bcpp je tedy přínosem pro minoritní akcionáře, pro něž je komerční banka velmi průhledná a kteří mají 
neustále přehled o tom, zda a jak se jejich investice zhodnocuje. je přínosem také pro klienty, protože i oni si mohou 
každý den ověřit, že banka je důvěryhodná a stabilní. a je pochopitelně přínosem i pro banku samotnou, protože trans-
parentnost a důvěryhodnost jsou základními pilíři, na kterých stojí celý bankovní systém.

„umístění cenných papírů na burze poskytuje společnosti velmi důležitou zpětnou vazbu. 
zprávy analytiků, ve kterých hodnotí nejen situaci podniku, ale celého trhu, a které rovněž 
obsahují predikce budoucího vývoje, jsou cenným zdrojem informací. tyto zprávy pak pomá-
hají firmě lépe odhadovat situaci na trhu a očekávaný vývoj a stávají se jedním z podkladů 
např. pro sledování dlouhodobé pozice společnosti na trhu nebo přípravu obchodního plánu 
či rozpočtu.“
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společnost orco property group byla založena v roce 1991.

orco je předním investorem, developerem a správcem nemovitostí na středoevropském trhu.

předsedou představenstva je jean-francois ott.

akcie orco jsou primárně obchodovány na pařížském trhu burzy euronext.

tržby v roce 2004 | 71,2 mil. eur zisk před zdaněním v r. 2004 | 12,7 mil. eur
čistý zisk v r. 2004 | 6,2 mil. eur počet zaměstnanců | přes 400
adresa | 8 boulevard emmanuel servais, luxembourg, l – 2535
Web | www.orcogroup.com

OrcO prOperty GrOup

společnost orco property group vstoupila v prosinci 2000 na pařížskou burzu euronext s.a., neboť paříž v tu dobu 
představovala investičně živější trh. čtyři roky poté jsme se rozhodli rozšířit naši „základnu“ investorů, a to na ra-
pidně se rozvíjejícím českém trhu. proto jsme v únoru 2005 vstoupili s našimi akciemi také na burzu cenných papírů 
praha, a. s. motivací nám byl mimo jiné fakt, že jsme se tak stali prvním a jediným developerem, jehož akcie jsou na 
této burze obchodovány. uvědomili jsme si, že fenomén limitované nabídky má kladný vliv na růst hodnoty akcií. 
V našem případě tedy nešlo o klasické ipo (novou emisi), ale o tzv. dual listing (duální kotaci), kdy tytéž akcie, které 
jsou obchodovány v paříži, byly přijaty k obchodování i na pražské burze. bylo nezbytné, aby tato emise prošla stejným 
schvalovacím procesem jako ipo, včetně přípravy a schválení prospektu cenného papíru. časová náročnost tohoto 
procesu byla více než 3 měsíce, což zahrnovalo přípravu prospektu, jeho schválení, přijetí akcií k obchodování na burze 
atd. 
z naší zkušenosti můžeme říci, že spolupráce s kcp i bcpp byla velice dobrá a pružná. bezpochyby tomu napomáhalo 
naše renomé a transparentnost, které jsme získali obchodováním na pařížské burze. 
jedinou stinnou stránkou, kterou můžeme identifikovat, je výrazná senzitivita akcií na současné události ve střední 
evropě a jejich bezprostřední vliv na hodnotu akcií.
nemůžeme říci, že bychom vstup na burzu cenných papírů praha doporučili každé firmě, to by bylo značně zjednodu-
šené tvrzení, neboť každá firma má svá specifika a jinak reaguje na různé aktivity a strategie. 
V každém případě společnost orco property group na nedávno provedenou duální kotaci nahlíží jako na dobrý tah, 
s jehož výsledkem jsme zatím spokojeni.

„Již během prvních pár týdnů nám pražská burza přinášela až 40 % celkového objemu 
investic, což je pozoruhodně vysoké číslo. Významně jsme také rozšířili základnu investorů.“
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společnost philip morris čr, a. s., byla zapsána do obchodního rejstříku v roce 1991.

philip morris čr, a. s., patří do skupiny philip morris international inc., jedné ze společností 
altria group, inc.. zabývá se zejména výrobou, prodejem, distribucí a marketingem tabákových 
výrobků. 

prezidentem a výkonným ředitelem philip morris international je andré calantzopoulos. 
prezidentem pro země evropské unie je paolo degola.

konsolidované tržby v r. 2004| 13 139 mil. kč 
konsolidovaný zisk před zdaněním v r. 2004 | 5229 mil. kč 
konsolidovaný zisk po zdanění v r. 2004 | 3740 mil. kč
adresa | philip morris čr, a. s., Vítězná 1, 284 01 kutná hora
Web | www.philipmorrisinternational.com

pHiLip mOrriS Čr
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společnost unipetrol, a. s., byla založena v roce 1994.

unipetrol je skupina společností působících v české republice v sektoru chemického průmyslu je skupina společností působících v české republice v sektoru chemického průmyslu 
zejména v oblastech rafinérského zpracování ropy, distribuce pohonných hmot, petrochemie 
a agrochemie. Ve všech těchto oblastech patří mezi nejvýznamnější představitele daného prů-
myslového odvětví v české republice a ve střední evropě.

předsedou představenstva je marek mroczkowski.

tržby v r. 2004 | 85,824 mld. kč zisk před zdaněním v r. 2004 | 4,9 mld. kč 
počet zaměstnanců | 7079 adresa | klimentská 10, 110 05 praha 1
Web | www.unipetrol.cz

unipetrOL

společnost, jejíž akcie jsou veřejně obchodovány na kapitálových trzích, má přínos nejen pro samotné akcionáře, ale 
třeba i pro své dodavatele a odběratele. díky existující regulaci burzovních trhů a informační povinnosti emitenta mají 
všichni mnohem lepší přístup k detailnějším informacím o dané společnosti. taková informovanost je sama o sobě 
součástí komplexu firemní komunikace, součástí marketingu společnosti. cena akcií a její vývoj je zřejmě nejlepším 
měřítkem a zároveň i pozitivní motivací pro efektivní řízení společnosti. 
V neposlední řadě je veřejný akciový trh jednou z možností k získávání kapitálu pro další rozvoj (investice, akvizice) 
společnosti.

emise akcií na veřejných trzích ovšem není možností dostupnou pro každou firmu. potenciální emitenti musí mít za 
sebou historii podpořenou dobrými hospodářskými výsledky, před sebou růstové výhledy a dostatečnou velikost. navíc 
její příprava není krátkodobou ani levnou záležitostí. Vlastníci společnosti, kteří takový krok zvažují, si jej musí dobře 
rozmyslet. nejde jen o samotné uvedení akcií na trh, ale i následnou nutnost a povinnost o sobě pravidelně podrobně 
informovat. management firmy musí být připraven na větší tlak ze strany všech akcionářů.

během prvních měsíců roku 2005 prudce vzrostla cena akcií z počátečních 100 kč postupně až na své historické 
maximum 211 kč v polovině března. Více než dvojnásobný disproporcionální nárůst byl odrazem očekávání pozitivních 
finančních výsledků společnosti za rok 2004, které šlo ruku v ruce se spekulací investorů na zvýšení kupní ceny za státní 
většinový podíl, a tedy nepřímo i na cenu očekávané nabídky převzetí pro menšinové akcionáře společnosti. po mírném 
poklesu na hodnotu okolo 140 kč v letních měsících se koncem měsíce srpna opět vyhoupla na 200 kč.

„Akcie unipetrolu zaznamenaly, stejně jako celý český akciový trh, během roku 2004 téměř 
padesátiprocentní nárůst, když se během roku jejich hodnota zvýšila ze 69 Kč na bezmála 
100 Kč při průměrné ceně během roku 78,50 Kč.“
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skupina zentiva n. V. vznikla v srpnu roku 2003 spojením dvou největších farmaceutických spo-
lečností v české a slovenské republice – léčiva a slovakofarma.

zentiva je přední farmaceutickou společností ve střední a východní evropě. zaměřuje se na vý-
voj, výrobu a prodej moderních přípravků, tzv. značkových ekvivalentů.

předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti je jiří michal.

akcie zentivy lze také obchodovat na londýnské burze.

tržby v r. 2004 | 10 674 mil. kč zisk před zdaněním v r. 2004 | 3092 mil. kč
Čistý zisk v r. 2004 | 1613 mil. kč počet zaměstnanců | 3000
Adresa | olympic plaza, fred roeskestraat 123, 1076 ee amsterdam
Web | www.zentiva.cz

zentiVA

V úterý 28. června 2005 oslavila zentiva první výročí úspěšného vstupu na pražskou a londýnskou burzu. zentiva 
je první společností, která na pražské burze umístila své akcie ve významnější primární emisi přesahující celkovou 
hodnotu 2,7 miliardy korun (102 mil. usd), aby si tak zajistila finanční flexibilitu potřebnou k rozvoji svých aktivit v ev-
ropě. primární emise akcií společnosti zentiva se zároveň stala historickou událostí, protože šlo o první primární emisi 
ve státech střední a východní evropy, které se připojily k evropské unii v květnu 2004. 
během dvanácti měsíců od primární emise se obchodní aktivity firmy zentiva vyvíjely velmi dobře a firma je i nadále 
předním dodavatelem farmaceutických výrobků jak v čechách, tak na slovensku. dále se zentivě podařilo výrazně 
upevnit svou pozici na klíčových trzích v polsku a v rusku.
Úspěch v aktivitách společnosti zentiva přinesl značný zájem ze strany investorů v české republice i v zahraničí, což 
mělo za následek nárůst ceny akcií o více než 80 % ze 485 kč v době veřejné nabídky na úroveň blízké 900 kč ke dni 
prvního výročí vstupu na pražskou burzu. celková hodnota akcií společnosti zentiva dosahuje nyní téměř 42 miliard 
kč, což představuje pátou největší společnost na kapitálovém trhu burzy cenných papírů praha. potenciál společnosti 
zentiva vedl ke zvýšenému zájmu ze strany analytiků mezinárodních investičních bank a místních makléřských firem.

 „Úspěšný vstup na pražskou a londýnskou burzu v červnu 2004 byl zajisté pro společnost 
zentiva důležitým milníkem. Jsem osobně potěšen zájmem, který projevili domácí i zahra-
niční investoři o náš růstový potenciál do příštích několika let.“ 
Jiří michal, generální ředitel a předseda představenstva společnosti zentiva
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