Výstavba optické sítě v České republice
CEBF oznámil svou první investici v České republice
Lucemburk, 15. prosince 2020
Zástupci Fondu pro širokopásmové připojení v rámci propojení Evropy
(Connecting Europe Broadband Fund - CEBF) dnes oznámili podpis smlouvy se
zakladateli české společnosti Scancom s.r.o. Smlouva upravuje vybudování
kvalitní otevřené optické sítě založené na konceptu FTTH (Fiber to the Home),
kdy optické vlákno vede ke každému uživateli. Je určena pro obytné budovy,
podniky a veřejnou správu ve vybraných oblastech České republiky, kde je
pokrytí vysokorychlostním internetem momentálně nedostačující. Z prostředků
fondu bude financován zkušený manažerský tým, který bude organizovat
zřizování těchto sítí, přičemž efektivitu jejich výstavby zajistí úzká spolupráce s
místními obcemi.
Renaud de Matharel, generální ředitel a vedoucí společník společnosti Cube IM,
uvedl: „Jsme rádi, že můžeme rozšířit svou investiční platformu i do České
republiky a vybudovat tam tolik potřebné sítě v regionech, kde dosud není k
dispozici širokopásmové připojení optickým vláknem.
Posláním fondu CEBF je podporovat investiční projekty na zelené louce, což bylo
jedním z impulzů i k uzavření této smlouvy, a rok 2020 nám jasně ukázal, že
vysokorychlostní internet není luxus, nýbrž základní právo každého z nás.
Věříme, že na českém trhu budeme moci ukázat všechny výhody naší strategie.“
Stefan Lager, generální ředitel a zakladatel společnosti Scancom s.r.o., uvádí: „V
řadě českých obcí je pokrytí vysokorychlostním internetem nedostatečné. Na
přípravě projektu úzce spolupracujeme se starosty v cílových regionech. Těší
nás, že můžeme konečně oznámit spuštění projektu. Zahájení výstavby a
připojování prvních zákazníků očekáváme na jaře 2021.
Otevřené sítě založené na konceptu FTTH jsou v České republice novinkou a
jsme přesvědčeni, že naše flexibilita ve vztahu k poskytovatelům i zákazníkům se
na stávajícím trhu osvědčí.“
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O společnosti Cube Infrastructure Managers: Cube Infrastructure Managers je
uznávaným správcem alternativních investičních fondů se sídlem v Lucemburku.
Své rozsáhlé zkušenosti s investicemi do infrastruktury v současné době využívá
při správě tří fondů. První a druhý fond pro infrastrukturu (Cube Infrastructure
Fund I a II) se zaměřuje na investice do regulované infrastruktury v opuštěných
průmyslových areálech, tzv. brownfieldech, zatímco Fond pro širokopásmové
připojení v rámci propojení Evropy slouží pro investice do širokopásmové
infrastruktury.
O společnosti Scancom s.r.o.: Scancom je novým provozovatelem výhradně
optických datových sítí. U jeho zrodu stál tým odborníků z oblasti
telekomunikací s rozsáhlými zkušenostmi na českém trhu. Scancom zavádí
otevřené gigabitové optické sítě na celém území České republiky se zaměřením
především na rezidenční trh.
Další informace poskytne: Caroline Kragerud, Vedoucí oddělení pro vztahy s
investory, Cube Infrastructure Managers, +352 248 734 6874 Izzet Güney,
Jednatel, Cube Infrastructure Managers, +352 248 734 6873
www.cubeinfrastructure.com
Poptávky projektů přijímáme na e-mailové adrese CEBF@cubeim.com nebo na
telefonu +352 248 734 68 00
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