Tisková zpráva

VÝSLEDKY JEDNÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY
17. prosince 2014
Řádná valná hromada společnosti O2 Czech Republic a.s. se uskutečnila 17. prosince 2014
v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 89,21 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.
Valná hromada na základě zprávy o finanční asistenci vyhotovené představenstvem
společnosti schválila, že společnost O2 Czech Republic může společnosti PPF Arena 2 B.V.
poskytnout finanční asistenci ve formě úvěru až do celkové výše jistiny 24,8 mld. Kč se
splatností nejvýše 7 let pro účely splacení části akvizičního úvěru, případně financování
nákupů dalších akcií společnosti O2. To vše za podmínek, které jsou uvedeny ve zprávě
představenstva nebo vyplývají z právních předpisů nebo stanov společnosti.
Vzhledem ke skutečnosti, že O2 nemá dostatek volných finančních prostředků k poskytnutí
úvěru pro PPF Arena v požadované výši, bude O2 usilovat o získání těchto prostředků
pomocí externího financování ve formě syndikovaného úvěru v maximální výši 31,8 miliard
Kč se splatností do 6 let. Účelem získaného úvěru bude kromě získání prostředků pro
poskytnutí úvěru pro PPF Arena také konsolidace stávajícího zadlužení O2 a financování
podnikatelské činnosti společnosti.
„Poskytnutí finanční asistence vnímáme jako jednu z možností ke zvýšení hodnoty pro
všechny akcionáře společnosti. O2 se jako součásti silné skupiny PPF otevírají mezinárodní
trhy s externím financováním s potenciálně lepšími podmínkami, včetně nižších nákladů.
Pokračujícím začleňováním do silné skupiny PPF se O2 otevírají rozsáhlé možnosti využití
profilu skupiny PPF, jako získání přístupu k široké bázi zákazníků, sdílení know-how, úspory
z rozsahu, a v neposlední řadě možnost využívání znalosti trhu fúzí a akvizic k vytváření
hodnoty pro všechny akcionáře. Proto je představenstvo společnosti přesvědčeno, že
poskytnutí finanční asistence je pro společnost O2 výhodné,“ říká Tomáš Budník,
místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti O2 Czech Republic.
Valná hromada dále schválila změnu stanov společnosti tak, jak byly předloženy
představenstvem společnosti. Schválila navrhované změny stanov týkající se především
rozšíření možných způsobů hlasování akcionářů a svolávání valné hromady, a také
rozvolnění kontrolních pravomocí dozorčí rady vůči představenstvu společnosti, které má
urychlit vnitřní rozhodovací procesy ve společnosti.
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O společnosti O2 Czech Republic
O2 Czech Republic je největším integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti
provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně
konvergentních služeb v Evropě. Zákazníkům mobilních služeb nabízí nejmodernější technologie HSPA+ a LTE. O2
má nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice, přičemž mimořádná pozornost je
věnována využití růstového potenciálu především v oblasti ICT. Datová centra O2 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 službou O2 TV
je společnost zároveň největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku. Od roku 2007 působí
také na trhu mobilních operátorů ve Slovenské republice, prostřednictvím 100% dceřiné společnosti O2 Slovakia.
Od ledna 2014 je O2 Czech Republic součástí české investiční skupiny PPF.
O skupině PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, pojišťovnictví,
nemovitosti, těžbu nerostů, zemědělství a maloobchodní služby až po biotechnologie. PPF působí v Evropě, Rusku,
Asii a USA. Skupina vlastní aktiva přesahující 24 miliardy eur (k 30. 6. 2014).

