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Datum a přesný čas nákupu                     

Date and exact time of execution

Počet nakoupených akcií (ks)             

Amount of shares bought (pcs.)

Cena za akcii (Kč)                                                                                         

Price per share (CZK)
BCPP / PSE CZ0009093209 07.03.13 - 10:50:07 1 107 324,50

BCPP / PSE CZ0009093209 07.03.13 - 10:50:07 23 893 324,50

BCPP / PSE CZ0009093209 07.03.13 - 12:40:30 15 000 323,00

BCPP / PSE CZ0009093209 07.03.13 - 16:03:10 18 752 324,50

Celkový objem 

(ks)  Total 

volume (pcs.)

Průměrná cena (Kč)                                  

Average price (CZK)

Jmenovitá hodnota (Kč)                       

Nominal value (CZK)

Podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech (%) 

Shares in the registered capital and voting rights (%)
Xetra RM-Systém AOS Jiný         Other

7.3.2013 58 752 324,117 5 111 424 0,0182% 58 752 0 0 0

PRŮBĚH NÁKUPU AKCIÍ SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.

COURSE OF PURCHASE OF SHARES OF TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.

Valná hromada společnosti, která se konala 19. dubna 2012, přijala usnesení, kterým schválila program nabývání vlastních kmenových akcií, a to s následujícími parametry: nejvyšší počet akcií, které může společnost nabýt: 10 % z celkového počtu 322.089.890 kmenových akcií se jmenovitou hodnotou 100 

Kč (před snížením), tj. maximálně 32.208.989 kmenových akcií; doba, po kterou může společnost akcie nabývat: 5 let; nejnižší cena akcie: 150 Kč a nejvyšší cena akcie: 600 Kč; společnost nesmí akcie nabývat, pokud by tím porušila podmínky stanovené v § 161a odst. 1 písm b), c) a d) obchodního zákoníku. 

V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí valné hromady rozhodlo představenstvo společnosti dne 26. února 2013 zahájit program nabývání vlastních akcií v rozsahu až do 6 441 798 kmenových akcií společnosti, tj. až do 2 % z celkového počtu kmenových akcií společnosti. 

 

The Annual General Meeting held on 19th April 2012 adopted a resolution, which approved the ordinary share acquisition (share buy-back) program with the following parameters: the highest number of shares that may be acquired by the Company: 10 per cent of the total number of 322,089,890 of ordinary 

shares with a nominal value 100 CZK (before reduction), i.e. a maximum of 32,208,989 ordinary shares; Allowed acquisition period: 5 years; Minimum share price: 150 CZK and maximum share price: 600 CZK; the Company may acquire the shares unless it infringes regulations set out by Sec. 161a (1)(b)(c) 

and (d) of the Commercial Code, as amended. Based on the above-mentioned Annual General Meeting resolution, the Board of Directors adopted, on 26 February 2013, a resolution to commence the share buyback program in the extent of up to 6,441,798 of the ordinary shares, i.e. up to 2 % of the total 

ordinary shares issued by the Company.

DENNÍ MNOŽSTVÍ / DAILY VALUES

Celková cena transakce (Kč)                                                             

Total transaction price (CZK)

359 221,50

7 753 278,50

4 845 000,00

6 085 024,00

CELKOVÉ MNOŽSTVÍ / TOTAL VALUES

Datum / 

Date

Agregované informace / Total
Struktura ve které byly nákupy učiněny                           Structure 

where the purchases were made


