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Vážení akcionáři, 
 
v příloze vám zasíláme pozvánku na valnou hromadu společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., 
která se bude konat dne 19. května 2014 od 16:00 hod na adrese Vyskočilova 1442/1b (budova 
A), 140 00 Praha 4 – Michle. 

K účasti na valné hromadě společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen „Společnost“) si vám 
dovolujeme sdělit následující: 

� Ačkoli je nynější valná hromada v souladu se zákonem označena jako řádná (z důvodu, že 
příslušný zákon již nezná mimořádnou valnou hromadu a rozlišuje jen valnou hromadu řádnou 
a náhradní), není na jejím pořadu projednání činnosti a hospodářských výsledků Společnosti, 
návrh na rozdělení zisků či případná dividenda. 

� Účast na valné hromadě není povinností, avšak právem akcionáře. I akcionářům, kteří se valné 
hromady nezúčastní, zůstávají zachována všechna příslušná práva, mj. právo seznámit se za 
podmínek vyplývajících z právních předpisů s průběhem a výsledky jednání valné hromady. 

� O záležitostech, které byly v pozvánce určeny na pořad valné hromady, akcionáři na valné 
hromadě hlasují, přičemž počet hlasů každého akcionáře se odvíjí od jeho podílu na základním 
kapitálu společnosti. Většinovým akcionářem Společnosti je podle výpisu z Centrálního 
depozitáře cenných papírů, pořízeného pro účely rozeslání pozvánek na tuto valnou hromadu, 
společnost PPF Arena 2 B.V. 

� Jednání valné hromady je neveřejné, má formalizovaný průběh daný zákonem, stanovami 
a jednacím řádem valné hromady Společnosti a není spojeno s konáním žádných 
doprovodných akcí (propagačních, předváděcích, prodejních atp.). Akcionáři účastnící se valné 
hromady Společnosti obdrží na místě podklady k jednání valné hromady. 

� Společnost nehradí akcionářům jejich výdaje (cestovné, stravné apod.), které jim vznikly 
v souvislosti s účastí na valné hromadě. 

Uvítáme potvrzení vaší účasti prostřednictvím e-mailové adresy valnahromada@o2.com, na kterou 
můžete směrovat i své případné dotazy. Účast na valné hromadě je vám samozřejmě zaručena i bez 
tohoto potvrzení. 
 
Veškeré náležitosti ke konání a účasti na valné hromadě jsou obsaženy v přiložené pozvánce. 
 
S pozdravem 
 
 
 
 
___________________________ 
JUDr. Jakub Chytil 
tajemník společnosti  
 
 
Informace k místu konání valné hromady 

Doprava MHD: ze stanice metra Budějovická – trasa C, autobusové linky 118, 124, 170, BB1 a BB2, výstupní 
stanice Brumlovka (vchod do budovy se nachází vedle O2 prodejny). 

Doprava automobilem: sjezd z městského obchvatu směr Michle; parkování je možné v okolí budovy za 
poplatek. 

Dodatečná informace Společnosti pro akcionáře 

Případné změny v adresách akcionářů provádí Centrální depozitář cenných papírů (www.centralnidepozitar.cz, 
část „O nás“ a „Kontakty“). 


