
 

 
 

 
 
 

 

Oznámení 
 
Navýšení základního kapitálu dceřiné společnosti Telefónica O2 Slovakia 
 
30. června 2009 
 
 
Představenstvo společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.vyslovilo souhlas s navýšením základního kapitálu 
dceřiné společnosti Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. peněžitým vkladem ve výši 150.209.121,69 EUR s účinností od 
1. července 2009. Základní kapitál se tak zvýší ze současné výše 49.790.878,31 EUR na novou výši 
200.000.000,00 EUR. 
 
 
 
Kontakt 
 
Investor Relations 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. 
investor.relations@o2.com 
t +420 271 462 076 
 

O společnosti Telefónica O2 Czech Republic 

Telefónica O2 Czech Republic je předním integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V 
současnosti provozuje více než 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 O2 Czech Republic je také předním 
poskytovatelem ICT služeb v zemi. 

O společnosti Telefónica Europe 

Telefónica Europe je obchodní divizí společnosti Telefónica, která poskytuje služby v oblasti mobilního a fixního 
volání a DSL připojení ve Velké Británii, Německu, České republice, na Slovensku a na ostrově Man. Má více než 
49 miliónů zákazníků mobilních a pevných služeb. S výjimkou ostrova Man užívají všechny organizační jednotky 
značku O2. Telefónica Europe vlastní 50 % podíl v britské a irské pobočce Tesco Mobile a společný podnik Tchibo 
Mobilfunk v Německu. Ředitelství společnosti Telefónica Europe sídlí ve Slough ve Velké Británii.  

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 260 milionů. Její zastoupení se soustřeďuje na Španělsko, 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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