
Sdělení pro akcionáře společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
týkající se pozvánky na valnou hromadu a účasti na valné hromadě:  
 
 
V souvislosti s četnými dotazy týkajícími se zaslání písemné pozvánky akcionářům na letošní 
řádnou valnou hromadu společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen 
„Společnost“) sdělujeme k tomuto tématu následující informace: 
 
1) Stejně jako vždy v minulosti je účast na valné hromadě právem, nikoli povinností 
akcionáře. Rovněž se nic nemění na tom, že akcionářům, kteří se valné hromady 
Společnosti nezúčastní, zůstanou zachována všechna příslušná práva, zejména právo na 
vyplacení dividendy. 
 
2) Oproti minulosti se ovšem změnil především způsob vyrozumění akcionářů o konání valné 
hromady. Zatímco v předchozích letech bylo uveřejňováno oznámení o konání valné hromady 
především v Obchodním věstníku, dříve též v Hospodářských novinách, nyní právní předpisy 
vyžadují, aby akcionářům byla zasílána pozvánka na valnou hromadu. Tato změna není 
vyvolána tím, že by na letošní řádné valné hromadě Společnosti měly být projednávány 
odlišné záležitosti než v předchozích letech, ale souvisí výhradně s loňskou změnou formy 
akcií Společnosti na akcie na jméno. Tuto změnu akcionáři v praxi stěží pocítí (akcionářům 
byly akcie automaticky vyměněny loni na podzim, nedošlo proto ke změně jejich vlastnictví); 
mění se v zásadě právě jen způsob svolávání valné hromady. Obchodní zákoník totiž ukládá 
společnostem s akciemi na jméno, aby pozvánku na valnou hromadu odeslaly všem 
akcionářům na adresu sídla nebo bydliště nejméně 30 dnů před konáním valné hromady. 
Stejně jako loni byla pozvánka na valnou hromadu uveřejněna zároveň na internetových 
stránkách Společnosti a Londýnské burzy cenných papírů. 
 
3) Dle platných stanov Společnosti byly pozvánky na valnou hromady zaslány formou 
obyčejné zásilky na adresu sídla nebo bydliště akcionáře uvedenou v evidenci zaknihovaných 
cenných papírů podle zákona č. 256/2004 Sb., kterou je Centrální depozitář cenných papírů. 
Za správnost těchto údajů v Centrálním depozitáři cenných papírů odpovídá každý akcionář 
Společnosti.  
 
4) Společnost nehradí akcionářům výdaje (cestovné, stravné apod.), které jim vznikly 
v souvislostí s účastí na valné hromadě.  
 
5) Jednání valné hromady Společnosti mají striktně formalizovaný průběh daný zákonem, 
stanovami Společnosti a jednacím řádem valné hromady Společnosti a nejsou spojeny 
s konáním žádných doprovodných akcí (propagačních kampaní, předváděcích a prodejních 
akcí atd.). Akcionáři Společnosti, kteří se zúčastní valné hromady, obdrží pouze podklady 
k jednání valné hromady, které již byly (s výjimkou návrhů a/nebo protinávrhů, které budou 
případně předloženy akcionáři v průběhu valné hromady) publikovány v elektronické podobě 
na internetové stránce Společnosti v zákonem stanovené lhůtě (nejméně 30 dní před konáním 
valné hromady). O záležitostech, které byly v pozvánce určeny na pořad jednání, akcionáři na 
valné hromadě hlasují, přičemž počet hlasů každého akcionáře se odvíjí od jeho podílu na 
základním kapitálu společnosti. 
 
 


