
 

 

   

 

 

DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO AKCIONÁŘE 

 

V příloze zasíláme tištěnou pozvánku na řádnou valnou hromadu společnosti O2 Czech Republic a.s., v níž jsou 
uvedeny údaje o místě, datu a hodině konání valné hromady, o jejím pořadu a všech právech akcionářů. 
Úplnou pozvánku včetně příloh naleznete na přiloženém CD. 

Současně bychom vás rádi upozornili i na následující důležité skutečnosti: 

HLASOVAT MŮŽETE TAKÉ KORESPONDENČNĚ, TEDY BEZ NUTNOSTI OSOBNÍ ÚČASTI 

 Korespondenční hlasování bez nutnosti osobní účasti na valné hromadě připouští stanovy a zákon 
o obchodních korporacích.  

 Akcionáři hlasující korespondenčně jsou pro účely valné hromady považováni za přítomné. 

 Na přiloženém hlasovacím lístku stačí označit vaši volbu u každého bodu jednání, nechat ověřit podpis 
a doručit nejpozději do 22. 4. 2015 na adresu O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 11, 284 01 Kutná Hora. 

 Podrobné informace naleznete v přiložené pozvánce, v informacích k hlasovacím lístkům nebo na 
webových stránkách společnosti (http://www.o2.cz/spolecnost/valne-hromady/).  

MÁTE PRÁVO NA ODKUP AKCIÍ NOVÉ SPOLEČNOSTI, POKUD BUDETE HLASOVAT 
PROTI ROZDĚLENÍ 

 V případě schválení rozdělení O2 Czech Republic a.s. vznikne nová společnost: Česká telekomunikační 
infrastruktura a.s.  

 Všem akcionářům O2 Czech Republic a.s. bude ke každé jejich akcii přidělena jedna akcie společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Akcie společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
nebudou obchodovány na burze. 

 Pokud s tím nesouhlasíte, je nutné hlasovat proti. Tak získáte právo na odkup akcií. 

 Všem akcionářům, kteří budou platně hlasovat proti rozdělení společnosti, ať osobně nebo 
korespondenčně, nabídne společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. automaticky odkup 
těchto nově nabytých akcií (nikoliv akcií O2 Czech Republic a.s.).  

 V případě schválení rozdělení společnosti proběhne odkup akcií po zapsání nové společnosti do 
obchodního rejstříku, ke kterému by mělo dojít v červnu tohoto roku. Následně bude zveřejněna 
nabídnutá cena za odkup akcií společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

ÚPLNOU POZVÁNKU S JEJÍMI PŘÍLOHAMI NALEZNETE NA CD 

 S ohledem na velký rozsah projektu rozdělení zasíláme pozvánku s přílohami na CD (v souladu 
s čl. 42 stanov).  

 Oproti tištěné pozvánce obsahuje CD navíc přílohy k pozvánce (jednací řád, projekt rozdělení 
s přílohami). 



 

 

   

 

 Akcionáři mají právo vyžádat si zaslání pozvánky s přílohami i v tištěné podobě. Dovolujeme si však 
upozornit, že přílohy čítají přes 6 300 stran, což je cca 16 kg. Budete-li přesto požadovat předání 
tištěných podkladů, volejte prosím na telefonní číslo 840 114 114. 

 

Dovolujeme si vám dále připomenout:  

 O záležitostech, které byly v pozvánce určeny na pořad valné hromady, akcionáři hlasují. Počet 
hlasů každého akcionáře se odvíjí od jeho podílu na základním kapitálu společnosti. Podle výpisu 
z Centrálního depozitáře cenných papírů pořízeného pro účely rozeslání pozvánek je většinovým 
akcionářem společnost PPF Arena 2 B.V. 

 Jednání valné hromady je neveřejné, má formalizovaný průběh daný zákonem, stanovami 
a jednacím řádem a není spojeno s konáním žádných doprovodných akcí.  

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

 

Uvítáme potvrzení vaší účasti prostřednictvím e-mailu valnahromada@o2.cz.  

Veškeré náležitosti ke konání a účasti na valné hromadě jsou obsažené v přiložené pozvánce. 

 


