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Zahájení programu zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném 
trhu     
  

26. ledna 2016 (aktualizováno 1. února 2016) 

 
V návaznosti na předchozí oznámení o pověření Wood & Company Financial Services, a.s. 

k nákupu akcií společnosti O2 Czech Republic a.s. („Společnost“) ze dne 23. prosince 2015 

Společnost potvrzuje, že Wood & Company Financial Services, a.s. zahájí nákup akcií 

Společnosti na regulovaném trhu v rámci realizace zpětného odkupu vlastních akcií 

schváleného představenstvem Společnosti dne 23. prosince 2015 („Program“). 

Zpětný odkup vlastních akcií na regulovaném trhu organizovaném Burzou cenných papírů 

Praha, a.s. bude zahájen dne 28. ledna 2016 a to za podmínek uveřejněných v souvislosti 

se schválením Programu dne 23. prosince 2015 s tím, že objem akcií nakoupených v rámci 

Programu za jeden den nepřevýší 25 % průměrného denního objemu akcií Společnosti 

obchodovaného na regulovaném trhu v listopadu 2015, tj. 130 525 kusů akcií Společnosti. 

Společnost může Program přerušit nebo ukončit i před uplynutím dvouleté doby, na kterou je 

zamýšlen. Společnost informace o jakýchkoli výjimečných skutečnostech, stejně jako o 

případných jiných způsobech nabývání vlastních akcií mimo Program, vždy uveřejní. 
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O společnosti O2 Czech Republic 

 

O2 je největším poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu. V současnosti poskytuje služby 

prostřednictvím téměř osmi milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů 

plně konvergentních služeb v Evropě. Zákazníkům mobilních služeb nabízí O2 nejmodernější technologie HSPA+ a 

LTE. Značka O2 pro zákazníky neznamená jen telekomunikace. O2 je schopna vyhovět i těm nejnáročnějším 

požadavkům zákazníků též v oblasti ICT a nabídnout jim služby housingu, hostingu i cloudových služeb v datových 

centrech o celkové rozloze 7 300 metrů čtverečních. Tato datová centra jako jediná v ČR a střední Evropě získala 

certifikaci úrovně TIER III. Se svou službou O2 TV je O2 zároveň největším provozovatelem internetového 

televizního vysílání v Česku. 


