Povinně zveřejňovaná informace
O2 Czech Republic překročila při nabývání vlastních akcií 1% podíl na
všech hlasovacích právech společnosti
26. listopadu 2016
V návaznosti na i) rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 8. prosince 2015, kterým
bylo schváleno nabývání vlastních kmenových akcií společnosti a jeho podmínky, a ii)
rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 23. prosince 2015 realizovat program
zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu, představenstvo společnosti tímto v
souladu s § 122b zákona o podnikání na kapitálovém trhu oznamuje, že ke dni 21. listopadu
2016 společnost nabyla již 3 314 896 svých zaknihovaných kmenových akcií a její podíl na
všech hlasovacích právech ve smyslu § 122 odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu
překročil hranici 1 %. V souladu s § 309 odst. 1 zákona o obchodních korporacích však
společnost nevykonává hlasovací práva spojená s vlastními akciemi. Celkový počet
hlasovacích práv (bez hlasovacích práv z akcií nabytých při zpětném odkupu) dosáhl k 21.
listopadu 2016 celkem 306 905 171 a výše základního kapitálu 3 102 200 670 Kč.
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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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