DIVIDENDY ZA ROK 2007
INFORMACE O ZPŮSOBU VÝPLATY AKCIONÁŘŮM – FYZICKÝM OSOBÁM S
TRVALÝM POBYTEM NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY, NEBO JEJICH ZÁSTUPCŮM
VáženÍ akcionáři,
dovolujeme si Vám oznámit, že Česká spořitelna, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ
45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171 (dále jen
„ČS“), byla pověřena zprostředkováním výplaty dividend za rok 2007 akcionářům společnosti
Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
se sídlem Praha 4 - Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČ 60193336, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2322 (dále jen „společnost“).
Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 21.4.2008 byla schválena výplata dividend akcionářům za rok
2007 ve výši 50,- Kč na jednu akcii před zdaněním. Daň bude sražena společností a uhrazena místně
příslušnému finančnímu úřadu v souladu s platnými právními předpisy. Nárok na dividendu má každý akcionář,
který bude majitelem akcií společnosti (ISIN CZ0009093209) k rozhodnému dni 17.9.2008.
Dividenda Vám může být vyplacena od 8. 10. 2008 do 30. 9. 2012 jedním z následujících způsobů:


v hotovosti na kterékoli pobočce ČS po předložení průkazu totožnosti; dividenda může být vyplacena
také Vašemu zástupci na základě předložení jeho průkazu totožnosti a Vámi podepsané plné moci
k převzetí dividendy;

bezhotovostním převodem na účet vedený u kteréhokoli peněžního ústavu v České republice na
základě Vámi podepsané žádosti o výplatu dividendy, která bude doručena na adresu Česká
spořitelna, a.s. – centrála v Praze, odbor 2020, Evropská 2690/17, 160 00 Praha 6; předtištěný
formulář žádosti je součástí tohoto dopisu.
Pokud výše dividendy k výplatě přesáhne částku 3.000,- Kč, musí být Váš podpis na žádosti o vyplacení
dividendy bezhotovostním převodem nebo Váš podpis na plné moci opravňující Vašeho zástupce
k převzetí dividendy na pobočce ČS úředně ověřen.
Další informace o výplatě dividend můžete získat na telefonním čísle 224 995 478.


Zde oddělte
………………………………………………………………………………………………………………..
Žádost o výplatu dividend společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., ISIN CZ0009093209
za rok 2007 bezhotovostním způsobem. V případě, že jste si dosud nevyzvedl dividendu za rok 2005 a 2006,
uveďte, zda žádáte rovněž o výplatu bezhotovostním způsobem na níže uvedený účet.
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