Tisková zpráva

O2 SCHVÁLILA TERMÍNOVANÝ ÚVĚR, ZPRÁVU K
ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍ ASISTENCE A
PRODLOUŽILA UŽÍVÁNÍ ZNAČKY O2
18. listopadu 2014
Společnost O2 Czech Republic a.s. (dále jen „společnost“) oznamuje, že dne 18. listopadu
2014 její příslušné orgány rozhodly:
 o uzavření smlouvy o termínovaném úvěru až do částky 4.000.000.000,- Kč mezi
společností jako dlužníkem a Komerční banka, a.s. jako věřitelem. Společnost bude
oprávněna čerpat úvěr až do výše 4.000.000.000,- Kč se splatností 3+3 měsíců, s
možností prodloužení splatnosti o dalších 6 měsíců. Společnost použije tento
krátkodobý provozní úvěr na splacení závazků přímo souvisejících s obchodními
vztahy s původním majoritním akcionářem.


o schválení zprávy představenstva vypracované v souladu s ustanovením § 311
písm. d) zákona č. 90/2012, Sb. o obchodních korporacích („zákon o obchodních
korporacích“), v návaznosti na žádost většinového akcionáře, společnosti PPF
Arena 2 B.V. o poskytnutí finanční asistence ze dne 13. října 2014 a zprávy o
jejím přezkoumání nezávislým odborníkem určeným dozorčí radou dle § 313
zákona o obchodních korporacích. Zpráva představenstva v souladu se zákonem
specifikuje předpoklady a podmínky, za nichž lze finanční asistenci poskytnout ve
smyslu žádosti majoritního akcionáře a navazujících jednání mezi společností a
majoritním akcionářem (tj. finanční asistence ve formě úvěru až do výše
24,8 mld. Kč se splatností 7 let a průběžně placeným úrokem, který bude vyšší než
úrok z úvěru, který společnost musí získat do 6 měsíců od okamžiku schválení
finanční asistence valnou hromadou společnosti ve výši a za podmínek
umožňujících poskytnutí finanční asistence), obsahuje věcné zdůvodnění (včetně
výhod a rizik) poskytnutí finanční asistence a proč je poskytnutí finanční asistence v
zájmu společnosti. Obě zprávy budou uveřejněny v souladu s ustanovením § 312
zákona o obchodních korporacích.



o využití opce v licenční smlouvě, na základě které společnost užívá ochrannou
známku O2 v České republice a na Slovensku. Využitím opce dojde k prodloužení
doby, po kterou bude mít společnost právo využívat ochrannou známku O2, a
to o jeden rok do 27. ledna 2019. Zároveň bude mít společnost poté možnost dále
jednostranně za dohodnutou úplatu prodloužit právo využívat ochrannou známku O2
o další tři roky (tj. do 27. ledna 2022). Podmínkou využití opce je, že společnost
jednorázově uhradí splátky za celé původní období (tj. za období do 27. ledna 2018)
nejpozději do 12. prosince 2014 s tím, že zároveň dojde ke snížení celkové výše
ceny za ochrannou známku O2.
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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, pojišťovnictví,
nemovitosti, oblast energetiky a těžbu nerostů, zemědělství, maloobchodní služby až po biotechnologie. Působnost
PPF sahá ze střední a východní Evropy přes Rusko až do Asie. Skupina vlastní aktiva ve výši 22,113 miliardy EUR
(k 30. 6. 2013).

