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Společnost představila výhled na celý rok 2015 (EBITDA 9,9 až 10,2 mld.
Kč a čistý zisk 4,85 až 5,2 mld. Kč) a cílové zadlužení (až do výše 1,5
násobku čistého dluhu k EBITDA)
O2 Czech Republic plánuje vyplácet akcionářům 90 % až 110 % čistého
zisku
Nad rámec dividendy plánuje v lednu 2016 znovu zahájit odkup
vlastních akcií

V nedávné době realizovala společnost O2 Czech Republic první dobrovolnou
strukturální separaci na světě. Výsledkem bylo oddělení veškeré fixní a mobilní
infrastruktury do nově vytvořené společnosti Česká telekomunikační infrastruktura
(CETIN). Po čtyřech měsících od rozdělení je vedení společnosti přesvědčeno, že se
nový provozní model stabilizoval a je udržitelný a životaschopný také do budoucna.
Druhé čtvrtletí po rozdělení společnosti potvrdilo rostoucí ziskovost, když provozní
zisk EBITDA vzrostl meziročně o 25 % a čistý zisk o 40 %. Na základě výsledků za
prvních devět měsíců roku 2015 a výhledu pro čtvrté čtvrtletí O2 Czech Republic
očekává, že její celoroční konsolidovaný provozní zisk EBITDA dosáhne výše
9,9 až 10,2 mld. Kč a konsolidovaný čistý zisk výše 4,85 až 5,2 mld. Kč. To
představuje očekávaný zisk na akcii ve výši 15,5 až 16,8 Kč.
V rámci dividendové politiky zamýšlí představenstvo O2 Czech Republic navrhovat
výplatu 90 % až 110 % čistého nekonsolidovaného zisku. S ohledem na celoroční
výhled čistého zisku i novou dividendovou politiku, nabízejí akcie O2 Czech
Republic v současné době dividendový výnos ve výši zhruba 7 %, což je výrazně
více než medián dividendového výnosu v zemích střední a východní Evropy a
Turecka pro rok 2015.
O2 Czech Republic zároveň plánuje zadlužení společnosti na úrovni poměru čistého
dluhu k provoznímu zisku EBITDA až do výše 1,5 násobku, což je stále pod úrovní
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obvyklou v telekomunikačním odvětví. Současné zadlužení společnosti O2 se
pohybuje kolem 0,3 násobku čistého dluhu k provoznímu zisku EBITDA, což vede
k neoptimální kapitálové struktuře.
Nad rámec výplaty řádné dividendy chce společnost od ledna 2016 pokračovat
v odkupu vlastních akcií společnosti. Společnost by mohla nabývat vlastní akcie až
do objemu 8 mld. Kč nebo až do výše 10 % celkového počtu kmenových akcií. O2
realizovala program odkupu akcií již v letech 2012 a 2013.
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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.
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