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Kusy
Pieces

CZK mio CZK CZK mio %

Dříve uveřejněné nákupy
Already reported purchases 138 812 433,32 3 122 69,41 0,37%

11.11.2011 5 916 18,94 3 201 2,96 0,02%
14.11.2011 4 000 12,75 3 188 2,00 0,01%
15.11.2011 6 000 18,54 3 090 3,00 0,02%
16.11.2011 5 270 16,25 3 083 2,64 0,01%
18.11.2011 7 500 22,98 3 064 3,75 0,02%
21.11.2011 6 289 18,88 3 003 3,14 0,02%
22.11.2011 7 615 22,78 2 992 3,81 0,02%

Total 181 402 564,45 3 112 90,70 0,48%

Valná hromada společnosti Komerční banka, a.s., dne 21.4.2011 schválila, že společnost může počínaje dnem konání této valné hromady nabýt vlastní akcie celkem v 
objemu, který nepřekročí 3 800 985  kusů s tím, že nejnižší cena, za kterou může společnost své akcie nabýt, činí 500 Kč za akcii, a nejvyšší cena, za kterou může 
společnost své akcie nabýt, činí 6 000 Kč za akcii. Doba platnosti tohoto usnesení činí 18 měsíců. Nabývání vlastních akcií bylo schváleno zejměna za účelem řízení 
kapitálové přiměřenosti banky. V návaznosti na usnesení valné hromady nabyla Komerční banka, a.s. vlastní akcie uvedené níže v tomto regulatorním reportu.

The General Meeting approved that the Komercni banka may acquire own equity shares as from April 21, 2011 in the quantity, which does not exceed 3,800,985 pieces 
in total. The lowest price, at which the bank shall be allowed to acquire its shares, is CZK 500,- per share. The highest price, at which the bank shall be allowed to 
acquire its shares, is CZK 6,000.- per share. The validity term of this decision is 18 months. The acquisition of shares can be particularly used by the bank for bank's 
capital adequacy management. Further to the resolution of the General Meeting, the Company has acquired own shares as announced below in this regulatory report.
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