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                                                                  Podklady pro akcioná ře 
 
k bodu 6)  pořadu jednání řádné valné hromady  
                  Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
                   konané dne 7. 5. 2010 
 

Rozhodnutí o rozd ělení zisku spole čnosti za rok 2009 a nerozd ělených zisk ů spole čnosti 
z minulých let, p řípadně dalších disponibilních vlastních zdroj ů spole čnosti, a stanovení 

tantiém za rok 2009 
 

Představenstvo spole čnosti navrhuje rozd ělení nekonsolidovaného zisku spole čnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen 

„spole čnost“) za rok 2009 ve výši 12 413 794 954,93 K č po zdan ění takto: 

1)  příspěvek do rezervního fondu                               0  Kč 

2)  příspěvek do sociálního fondu                                                                            25 000 000,00  Kč 

3)  tantiémy                                                0  Kč 

4)  dividendy                    12 388 794 954,93  Kč 

Představenstvo dále navrhuje, aby nekonsolidovaný ner ozdělený zisk minulých let (ve stávající celkové výši 2  308 239 273,03 Kč) 

byl v částce 494 801 045,07 K č použit takto:  

1) příspěvek do rezervního fondu                            0  Kč 

2) příspěvek do sociálního fondu                            0  Kč 

3) tantiémy                              0  K č 

4) dividendy                       494 801 045,07 K č 

Představenstvo dále navrhuje, aby nekonsolidovaný ner ozdělený zisk minulých let v celkové výši 1 813 438 227 ,96 Kč zůstal 

nerozd ělen. 

Na každou akcii v nominální hodnot ě 100 Kč tak bude vyplacena dividenda ve výši 40 K č před zdaněním, a na každou akcii 

v nominální hodnot ě 1.000 Kč bude vyplacena dividenda ve výši 400 K č před zdaněním. Za podmínek vyplývajících z českých 

právních p ředpis ů bude p říslušná da ň sražena (ode čtena) spole čností p řed uskute čněním výplaty. 

Právo na dividendu budou mít akcioná ři spole čnosti nebo jejich d ědicové či právní nástupci, prokáží-li existenci svého práva . 

V případě zaknihovaných akcií na majitele se jedná o akcioná ře uvedené k rozhodnému dni pro uplatn ění práva na dividendu 

(tzv. „rozhodný den pro dividendu“) ve výpisu ze zá konem stanovené evidence, který zajistí spole čnost. 

Rozhodným dnem pro dividendu bude 8. zá ří 2010. 

Dividenda bude splatná dne 6. října 2010. Za výplatu dividendy odpovídá p ředstavenstvo spole čnosti a výplata bude provedena 

na náklady spole čnosti a v souladu s právními p ředpisy a stanovami spole čnosti. P ředstavenstvo spole čnosti oznámí 

akcioná řům datum, místo a zp ůsob výplaty dividendy a rozhodný den pro dividendu způsobem ur čeným stanovami spole čnosti a 

zákonem pro svolání valné hromady; tím nejsou dot čeny další zp ůsoby oznámení, které vyžadují právní p ředpisy. 

Bez zbyte čného odkladu po konání řádné valné hromady odešle p ředstavenstvo akcioná řům, kte ří jsou majiteli akcie na jméno, 

oznámení o datu, místu a zp ůsobu výplaty dividendy a o rozhodném dni pro divide ndu, a to písemn ě na adresu uvedenou 

v seznamu akcioná řů. 
 


