Vnitřní informace

ZRUŠENÍ OBCHODOVÁNÍ GLOBÁLNÍCH DEPOZITNÍCH
CERTIFIKÁTŮ NA LONDÝNSKÉ BURZE
26. ledna 2015
Společnost O2 Czech Republic rozhodla o zrušení kotace globálních depozitních certifikátů
O2 Czech Republic a.s. registrovaných pod ISIN US15713M1071 a US8793931069 na
London Stock Exchange s požadovaným datem zrušení 28. 2. 2015, z důvodu nákladové
neefektivnosti udržování kotace. Certifikáty, zastupující akcie společností z rozvojových trhů,
byly na trh uvedeny v roce 1998 a jako překonaný nástroj se v posledních letech prakticky
neobchodují.
Společnost současně rozhodla o ukončení smlouvy s depositářem certifikátů, The Bank Of
New York Mellon. Podle výpovědních podmínek této smlouvy budou certifikáty majitelům
vyměněny za řádné akcie společnosti, běžně obchodované na Burze cenných papírů Praha.
Tyto kroky společnosti jsou bez dopadů na akcionáře společnosti a na obchodování akcií
společnosti na Burze cenných papírů Praha.
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O společnosti O2 Czech Republic
O2 Czech Republic je největším integrovaným telekomunikačním operátorem na českém trhu. V současnosti
provozuje téměř osm milionů mobilních a pevných linek, což z ní činí jednoho z vedoucích poskytovatelů plně
konvergentních služeb v Evropě. Zákazníkům mobilních služeb nabízí nejmodernější technologie HSPA+ a LTE. O2
má nejucelenější nabídku hlasových a datových služeb v České republice, přičemž mimořádná pozornost je
věnována využití růstového potenciálu především v oblasti ICT. Datová centra O2 o celkové rozloze 7300 metrů
čtverečních patří k největším hráčům v oblasti hostingových a cloudových služeb, stejně jako v oblasti managed
services. Jako jediná v ČR a střední Evropě získala datová centra O2 certifikaci úrovně TIER III. Se službou O2 TV
je společnost zároveň největším provozovatelem internetového televizního vysílání v Česku. Od roku 2007 působí
také na trhu mobilních operátorů ve Slovenské republice, prostřednictvím 100% dceřiné společnosti O2 Slovakia.
Od ledna 2014 je O2 Czech Republic součástí české investiční skupiny PPF.
O skupině PPF
Skupina PPF investuje do řady odvětví od bankovnictví a finančních služeb, přes telekomunikace, nemovitosti,
maloobchodní služby, pojišťovnictví, těžbu nerostů a zemědělství až po biotechnologie. PPF působí v Evropě,
Rusku, Asii a USA. Skupina vlastní aktiva přesahující 24 miliardy EUR (k 30. 6. 2014).
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