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Představenstvo O2 Czech Republic rozhodlo realizovat druhý program 
zpětného odkupu akcií     
  

13. prosince 2017 

 
Dne 8. prosince 2015 přijala valná hromada společnosti O2 Czech Republic („Společnost“) 

usnesení o nabytí vlastních akcií, podle kterého může Společnost po dobu pěti let nabývat 

vlastní akcie v objemu, který nepřesáhne 10 % celkového počtu akcií Společnosti za cenu 

v rozmezí od 10 do 297 Kč za akcii až do celkové výše 8 mld. Kč (dále jen „Rozhodnutí 

valné hromady“). 

Na základě výše uvedeného dne 23. prosince 2015 představenstvo Společnosti rozhodlo 

realizovat dvouletý program zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu (dále jen 

„Program“) – viz oznámení z 23. prosince 2015 zveřejněné na internetových stránkách 

společnosti.  

Společnost zamýšlí plynule navázat na končící dvouletý Program schválený 23. prosince 

2015. Záměr Společnosti je pokračovat v odkupu vlastních akcií, a to podle Rozhodnutí 

valné hromady. Odkup bude Společnost uskutečňovat na regulovaném trhu prostřednictvím 

obchodníka s cennými papíry (s tím, že možnost rozhodnout v budoucnosti o nabytí dalších 

akcií v rámci limitů vymezených Rozhodnutím valné hromady podle dalšího konkrétního 

programu či jinak zůstává nedotčena). 

Na základě výše uvedeného dne 13. prosince 2017 představenstvo Společnosti rozhodlo 

realizovat program zpětného odkupu vlastních akcií na regulovaném trhu (dále jen „Nový 

program“), který má následující podmínky: 

a) cílem Nového programu je optimalizace kapitálové struktury Společnosti; 

b) nejvyšší kupní cena akcií nabývaných v rámci Nového programu nepřekročí nižší 

z následujících částek: nejvyšší kupní cenu stanovenou v souladu s článkem 3 odst. 2 

nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/1052 a nejvyšší kupní cenu, za 

kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt podle Rozhodnutí valné hromady (297 

Kč); 

c) nejnižší kupní cena akcií nabývaných v rámci Nového programu nepřekročí nejnižší 

kupní cenu, za kterou může společnost jednotlivé akcie nabýt podle Rozhodnutí valné 

hromady (10 Kč); 

d) objem akcií nakoupených v rámci Nového programu za jeden den nepřevýší čtvrtinu 

průměrného denního objemu akcií Společnosti obchodovaného na regulovaném trhu 

v listopadu 2017, tj. v měsíci předcházejícím měsíci rozhodnutí představenstva; 

e) v rámci Nového programu Společnost nabude nejvýše takový počet akcií, aby celkový 

počet akcií nabytých Společností kumulovaně za Program i Nový program nepřekročil 

4 % všech akcií Společnosti; 

f) doba trvání Nového programu činí maximálně dva roky, resp. do dosažení objemu akcií 

uvedeného v bodě e). 

Společnost zamýšlí opět využít pro tento Nový program služeb WOOD & Company Financial 

Services, a.s., obchodníka s cennými papíry. 

 
K 8. prosinci 2017 nabyla Společnost celkem 8 519 904 akcií za celkovou kupní cenu  

2 154 mil. Kč a její podíl na všech hlasovacích právech ve smyslu § 122 odst. 1 zákona o 

podnikání na kapitálovém trhu dosáhl výše 2,75 %. 

https://www.o2.cz/_pub/4a/cf/1c/450929_1106512__151223_odkup_vlastnich_akcii_program.pdf
https://www.o2.cz/_pub/4a/cf/1c/450929_1106512__151223_odkup_vlastnich_akcii_program.pdf
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O společnosti O2 Czech Republic 

 

O2 je největším poskytovatelem telekomunikačních služeb na českém trhu. V současnosti poskytuje služby 

prostřednictvím téměř osmi milionů mobilních a pevných linek, což z něj činí jednoho z vedoucích poskytovatelů 

plně konvergentních služeb v Evropě. Zákazníkům mobilních služeb nabízí O2 nejmodernější technologie HSPA+ a 

LTE. Značka O2 pro zákazníky neznamená jen telekomunikace. O2 je schopna vyhovět i těm nejnáročnějším 

požadavkům zákazníků též v oblasti ICT a nabídnout jim služby housingu, hostingu i cloudových služeb v datových 

centrech o celkové rozloze 7 300 metrů čtverečních. Tato datová centra jako jediná v ČR a střední Evropě získala 

certifikaci úrovně TIER III. Se svou službou O2 TV je O2 zároveň největším provozovatelem internetového 

televizního vysílání v Česku. 


