
 

 

 

 

USNESENÍ A VÝSLEDEK ROZHODOVÁNÍ VALNÉ HROMADY 
KONANÉ PER ROLLAM 3. 1. 2022 – 26. 1. 2022  

 

o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů 
 O2 Czech Republic a.s. na hlavního akcionáře 

 
 

Hlasy PRO návrhy jsou vyčísleny za přijatým usnesením. Počet hlasů PROTI obsahuje veškeré hlasy, 
které nebyly odevzdány PRO uvedený návrh, tj. nejen hlasy skutečně odevzdané PROTI uvedenému 
návrhu, nýbrž i neplatné hlasy a hlasy, které nebyly doručeny, tzn. počet hlasů PROTI uvedenému 
návrhu, je rozdíl mezi celkovým počtem hlasů všech vlastníků akcií oprávněných hlasovat na této valné 
hromadě ve smyslu § 382 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., který činí 300.882.157, a počtem hlasů, které 
byly odevzdány PRO uvedený návrh. 

 
 

Valná hromada, vzhledem k tomu, že: 

 

(A) společnost PPF Telco B.V., se sídlem Strawinskylaan 933, Amsterdam, Nizozemské 
království, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obchodní komorou pro Amsterdam pod 
identifikačním číslem 65167902 („Hlavní akcionář“), je hlavním akcionářem společnosti ve 
smyslu § 375 zákona o obchodních korporacích, 

 

(B) společnosti byla v souladu s § 375 zákona o obchodních korporacích doručena žádost 
Hlavního akcionáře o svolání valné hromady, která má rozhodnout o přechodu všech 
ostatních účastnických cenných papírů společnosti na Hlavního akcionáře, přičemž 
v případě společnosti jsou účastnickými cennými papíry pouze akcie; 

 

(C) společnosti bylo předloženo (i) zdůvodnění navrhovaného protiplnění vypracované Hlavním 
akcionářem dne 18. listopadu 2021 (následně doplněné dne 25. listopadu 2021) a 
(ii) pravomocný souhlas České národní banky k přijetí rozhodnutí valné hromady 
společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na 
Hlavního akcionáře, což znamená, že byly splněny podmínky stanovené v § 376 odst. 1 a 
§ 391 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, 
 

(D) osobou pověřenou k výplatě protiplnění ve smyslu § 378 zákona o obchodních korporacích 
je společnost PPF banka a.s., IČO: 471 16 129, se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 
160 41, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze pod spisovou 
značkou B 1834 („Pověřená osoba“), která je bankou s licencí udělenou Českou národní 
bankou, a 

 



 

 

(E) před přijetím tohoto usnesení bylo představenstvu společnosti prokázáno složení příslušné 
částky u Pověřené osoby,  

 

tímto v souladu s § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích:  

 

(1) rozhoduje o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům 
společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (tj. 
k akciím společnosti o jmenovité hodnotě po 10 Kč (slovy: deset korun českých); dále jen 
„Akcie“) na Hlavního akcionáře, 

 

(2) určuje, že Hlavní akcionář poskytne všem ostatním akcionářům společnosti protiplnění ve 
výši 270 Kč (slovy: dvě stě sedmdesát korun českých) za každou Akcii, a 

 

(3) určuje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené 
osoby ve lhůtě podle § 389 odst. 1 zákona o obchodních korporacích bez zbytečného 
odkladu ode dne zápisu vlastnického práva k Akciím na majetkovém účtu Hlavního 
akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů („Den zápisu“), a to počínaje 
nejpozději 5. (pátým) pracovním dnem ode Dne zápisu, přičemž se dále podle § 378 odst. 3 
ve spojení s § 382 odst. 2 zákona o obchodních korporacích určuje, že Pověřená osoba bude 
za Hlavního akcionáře zajišťovat poskytnutí protiplnění po dobu 2 (dvou) měsíců ode Dne 
zápisu; okamžik přechodu Akcií na Hlavního akcionáře, Den zápisu a další podrobnosti 
výplaty protiplnění budou zveřejněny na internetových stránkách společnosti. 

 
 
PRO uvedený návrh usnesení bylo do ukončení hlasování o uvedeném návrhu usnesení odevzdáno 
276.471.600 hlasů, což představuje 91,887004 % celkového počtu hlasů všech akcionářů oprávněných 
hlasovat. Usnesení bylo přijato. 

 
 
 

 


