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Představenstvo oznamuje změnu v návrhu
stanov
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7. března 2014
Představenstvo společnosti vzalo na vědomí nový návrh kvalifikovaného akcionáře PPF Arena 2
B.V. na změnu stanov společnosti, který je navrhován ke schválení na valné hromadě 12. března
2014 a kterým se nahrazuje návrh přiložený k pozvánce na valnou hromadu společnosti,
uveřejněné dne 19. února 2014.
Společnost PPF Arena 2 B.V. navrhuje prozatím ponechat stávající obchodní firmu společnosti
beze změny, tj. Telefónica Czech Republic, a.s.. Návrh upraveného znění stanov je zcela shodný
s původním návrhem doručeným akcionářům s výjimkou ustanovení, v nichž je uvedena obchodní
firma společnosti. Tento nový návrh upraveného znění stanov zcela nahrazuje předchozí návrh
stanov, který společnost PPF Arena 2 B.V. v plném rozsahu vzala zpět.
Z časových důvodů nelze zajistit rozeslání tohoto návrhu včas všem akcionářům, a proto
představenstvo společnosti rozhodlo o uveřejnění tohoto návrhu bez prodlení na internetových
stránkách společnosti.
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O společnosti Telefónica Czech Republic
O2 je největším integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti provozujeme téměř osm
milionů mobilních a pevných linek, což z nás činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně konvergentních služeb v Evropě.
Zákazníkům mobilních služeb nabízíme nejmodernější technologie HSPA+ a LTE. Máme nejucelenější nabídku hlasových a
datových služeb v České republice, přičemž mimořádnou pozornost věnujeme využití růstového potenciálu především v
oblasti ICT. Naše datová centra o celkové rozloze 7300 metrů čtverečních patří k největším hráčům v oblasti hostingových
a cloudových služeb, stejně jako v oblasti managed services. Jako jediná v ČR a střední Evropě získala datová centra O2
certifikaci úrovně TIER III. Se svou službou O2 TV jsme zároveň největším provozovatelem internetového televizního
vysílání v Česku. Od ledna 2014 je O2 součástí české investiční skupiny PPF.
O skupině PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, pojišťovnictví,
nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů, zemědělství, maloobchodní služby až po biotechnologie. Působnost PPF
sahá ze střední a východní Evropy přes Rusko až do Asie. Skupina vlastní aktiva ve výši 22,113 miliardy EUR (k 30. 6.
2013).
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