Vážení akcionáři,
v příloze vám zasíláme pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti Telefónica Czech Republic,
a.s., která se bude konat dne 19. dubna 2012 od 14:00 hod v kongresových prostorách hotelu Hilton
Praha, Pobřežní 1, Praha 8.

Telefónica Czech Republic, a.s. zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZ60193336

K účasti na valné hromadě společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen „Společnost“) si vám
dovolujeme sdělit následující:


Účast na valné hromadě je právem, nikoli povinností akcionáře. I akcionářům, kteří se valné
hromady nezúčastní, zůstávají zachována všechna příslušná práva, zejména právo na
vyplacení dividendy a částky odpovídající snížení jmenovité hodnoty akcií při snižování
základního kapitálu.



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. Největším akcionářem Společnosti je k dnešnímu dni společnost Telefónica, S.A.,
s podílem 69,41 % akcií.



Jednání valné hromady je neveřejné, má formalizovaný průběh daný zákonem, stanovami
a jednacím řádem valné hromady Společnosti a není spojeno s konáním žádných
doprovodných akcí (propagačních, předváděcích, prodejních atp.). Akcionáři účastnící se
valné hromady Společnosti obdrží podklady k jednání valné hromady.



Společnost nehradí akcionářům jejich osobní výdaje (cestovné, stravné apod.), které jim
vznikly v souvislosti s účastí na valné hromadě.

Uvítáme potvrzení vaší účasti prostřednictvím e-mailové adresy valnahromada@o2.com, na kterou
můžete směrovat i své případné dotazy. Účast na valné hromadě je vám samozřejmě zaručena i bez
tohoto potvrzení.
Veškeré náležitosti ke konání a účasti na valné hromadě jsou obsaženy v přiložené pozvánce.
S pozdravem

___________________________
JUDr. Jakub Chytil
tajemník společnosti

Informace k místu konání valné hromady
Do hotelu doporučujeme použít dolní vchod z ulice Pobřežní vedoucí přímo do kongresových prostor
hotelu. Z ostatních částí hotelu jsou kongresové prostory rovněž přístupné a cesta do sálu bude
vyznačena.
Doprava MHD
Metrem C a B, stanice Florenc, výstup směr ulice Sokolovská. V místě tramvajové zastávky přejdete
ulici Sokolovská a projdete pasáží (na rohu je značková prodejna O2) do ulice Pobřežní, kde se cca
50 m proti pasáži nachází dolní vchod do hotelu Hilton.
Doprava automobilem
Hotel Hilton se nachází v centru Prahy, parkování je možné v okolí na vyhrazených placených místech
či rovněž za poplatek přímo u hotelu Hilton.
Telefónica Czech Republic, a.s.

Za Brumlovkou 266/2
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