Představenstvo společnosti
O2 Czech Republic a.s. (dále jen „společnost“)
se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, zapsaná v Obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322
oznamuje, že řádná valná hromada společnosti, která se konala dne 25. června 2014,
rozhodla o výplatě dividendy za rok 2013 takto:
Dividenda ve výši 18,- Kč před zdaněním na jednu akcii o jmenovité hodnotě 87 Kč,
ve výši 180,- Kč před zdaněním na jednu akcii o jmenovité hodnotě 870 Kč.
Právo na dividendu za rok 2013 budou mít osoby, které budou akcionáři společnosti k
rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu (tzv. „rozhodný den pro dividendu“),
nebo jejich dědicové či právní nástupci, prokáží-li existenci svého práva. Příslušní
akcionáři budou identifikováni podle stavu uvedeného k rozhodnému dni ve výpisu ze
zákonem stanovené evidence, který zajistí společnost (ledaže se prokáže, že zápis v
evidenci neodpovídá skutečnosti). Rozhodným dnem pro dividendu bude 27. říjen
2014. Dividenda je splatná dne 26. listopadu 2014.

1)

O2 Czech Republic a.s. zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZ60193336

2)

Výplatu dividend, včetně výpočtu srážkové daně z příjmu, provede Česká spořitelna, a.s., IČ
45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, (dále jen „Česká spořitelna“),
následujícím způsobem:
1. Akcionářům – fyzickým osobám, s trvalým pobytem na území České republiky, nebo jejich
zástupcům





v hotovosti v termínu od 26. 11. 2014 do 25. 11. 2019 na kterékoliv pobočce České
spořitelny v České republice po předložení průkazu totožnosti, zástupci akcionáře
bude dividenda vyplacena na základě předložení jeho průkazu totožnosti a plné
moci s podpisem akcionáře;
bezhotovostním převodem na účet na základě písemné žádosti doručené České
spořitelně; v žádosti je nutné uvést nezbytné zúčtovací údaje a rodné číslo;
při výplatě nad 1.000, - Kč musí být podpis akcionáře na písemné žádosti nebo na
plné moci úředně ověřen.

2. Akcionářům – právnickým osobám, správcům a akcionářům – fyzickým osobám s trvalým
pobytem mimo území České republiky, nezastupovaným správci


bezhotovostním převodem na účet na základě písemné žádosti akcionáře s úředně
ověřeným podpisem doručené České spořitelně, s uvedením čísla účtu a označením
banky, která vede tento účet, a na základě doložení dalších požadovaných dokladů.

Kontaktní adresa pro doručení požadovaných dokladů je:
Česká spořitelna, a. s.
centrála v Praze, odbor 8430, Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6
Podrobné informace o způsobu výplaty dividend obdrží všichni akcionáři (fyzické i právnické
osoby) v dopise zaslaném na adresu trvalého bydliště/sídla společnosti, případně na

O2 Czech Republic a.s.

Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4 – Michle
Czech Republic

www.o2.cz/spolecnost/vztahy-s-investory/
investor_relations.cz@o2.cz

doručovací adresu dle údajů ve výpisu ze zákonem stanovené evidence. Další informace je
možno získat v České spořitelně na telefonním čísle 224 995 433 nebo na e-mailové adrese
nsmidova@csas.cz, pro právnické osoby a na e-mailové adrese hhendrychova@csas.cz,
pro fyzické osoby.
Výplatu dividendy společnosti O2 Czech Republic a.s. provede představenstvo společnosti
O2 Czech Republic a.s. v souladu s českými právními předpisy a stanovami společnosti na
náklady a nebezpečí společnosti O2 Czech Republic a.s.
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