Oznámení o zápisu snížení základního
kapitálu do obchodního rejstříku a o výplatě
pro akcionáře

Telefónica Czech Republic, a.s. zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZ60193336

19. října 2012
Představenstvo společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen „Společnost“) v souladu s
postupem schváleným v rozhodnutí valné hromady ze dne 19. 4. 2012 o snížení základního
kapitálu Společnosti (dále jen „Rozhodnutí valné hromady“) oznamuje, že dne 17. 10. 2012
nabylo právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o tom, na základě kterého bude k datu
14. 11. 2012 v obchodním rejstříku proveden zápis snížení základního kapitálu Společnosti podle
Rozhodnutí valné hromady.
Pro určení osob oprávněných k výplatě částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií
Společnosti je tudíž v souladu s Rozhodnutím valné hromady rozhodný den 14. 11. 2012 (viz též
níže).
Pro účely výplaty uvedené částky zároveň představenstvo Společnosti v souladu s Rozhodnutím
valné hromady oznamuje následující podrobnosti:
a) Výše vyplácené částky: 13,- Kč (před zdaněním) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,Kč a 130,- Kč (před zdaněním) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč.
b) Příslušná částka bude vyplacena osobám, které budou identifikovány jako akcionáři
Společnosti podle stavu uvedeného ke dni zápisu snížení základního kapitálu Společnosti
do obchodního rejstříku (tj. ke dni 14. 11. 2012) ve výpisu ze zákonem stanovené
evidence, který zajistí Společnost (ledaže se prokáže, že zápis v evidenci neodpovídá
skutečnosti).
c)

Vyplácená částka bude splatná počínaje dnem 14. 12. 2012.

d) Výplatu (včetně výpočtu případného zajištění u některých zahraničních akcionářů)
provede Česká spořitelna, a.s., IČ 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00
Praha 4 (dále jen „Česká spořitelna“), a to následujícím způsobem:
1.

Telefónica Czech Republic, a.s.

Akcionářům – fyzickým osobám, s trvalým pobytem na území České republiky,
nebo jejich zástupcům:
1.1.
bezhotovostním převodem na účet na základě písemné žádosti
doručené České spořitelně; v žádosti je nutné uvést nezbytné zúčtovací
údaje a rodné číslo;
1.2.
výplatu lze provést rovněž v hotovosti, a to v termínu od 14. 12.
2012 do 13. 12. 2017 na kterékoliv pobočce České spořitelny v České
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republice po předložení průkazu totožnosti; zástupci akcionáře bude
příslušná částka vyplacena na základě předložení jeho průkazu
totožnosti a plné moci s podpisem akcionáře;
1.3.
při výplatě nad 3.000, - Kč musí být podpis akcionáře na
písemné žádosti nebo na plné moci úředně ověřen.
2.

Akcionářům – právnickým osobám, správcům a akcionářům – fyzickým osobám s
trvalým pobytem mimo území České republiky, nezastupovaným správci:
bezhotovostním převodem na účet na základě písemné žádosti akcionáře s
úředně ověřeným podpisem doručené České spořitelně, s uvedením čísla účtu a
označením banky, která vede tento účet, a na základě doložení dalších
požadovaných dokladů uvedených v oslovovacím dopise.

e) Kontaktní adresa pro doručení požadovaných dokladů / žádostí o výplatu
bezhotovostním převodem:
Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze, odbor 8430, Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
f)

Další informace je možno získat v České spořitelně na telefonním čísle 224 995 433 nebo
na e-mailové adrese nsmidova@csas.cz pro právnické osoby nebo na čísle 224 995 478
nebo e-mailové adrese mpaclikova@csas.cz pro fyzické osoby.

g) Výplatu zajistí představenstvo Společnosti v souladu s českými právními předpisy,
stanovami společnosti a Rozhodnutím valné hromady, a to na náklady Společnosti.
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O společnosti Telefónica Czech Republic
Telefónica Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti
provozuje téměř sedm miliónů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně
konvergentních služeb na světě. Nabízí nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice. Mimořádnou
pozornost věnuje využití růstového potenciálu především v datové a internetové oblasti. Společnost provozuje
nejrozsáhlejší pevnou a mobilní síť včetně sítí 3. generace – datovou síť CDMA a síť UMTS, která umožňuje přenos dat,
hlasu, obrazu a videa. Telefónica Czech Republic je také předním poskytovatelem ICT služeb v zemi.

O společnosti Telefónica
Společnost Telefónica je z hlediska tržní kapitalizace jednou z největších telekomunikačních firem na světě. Své obchodní
aktivity zaměřuje především na služby pevné a mobilní telefonie, přičemž za klíčový nástroj k rozvoji obojího považuje
širokopásmové připojení. Společnost ve významném rozsahu působí celkem v 25 zemích světa a počet jejích zákazníků
dosahuje více než 300 milionů. Její zastoupení se soustřeďuje na Evropu a země Latinské Ameriky, kde realizuje svou
růstovou strategii. Telefónica je 100% soukromá společnost, akcie společnosti jsou kotované na burze v Madridu a dalších
burzách a dělí se o ně více než 1,5 miliónu přímých akcionářů.
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