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Zvýšení základního kapitálu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. 
 

Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1581, 
(dále jen „ČEZ, a. s.“), si Vás tímto dovoluje informovat o zvýšení základního kapitálu 
společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., se sídlem Chvaletice, K Elektrárně 227, PSČ 533 12, 
IČ 287 86 009, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 2905 (dále jen „Elektrárna Chvaletice a.s.“), kde jediným akcionářem byla a 
nadále zůstává společnost ČEZ, a. s. Zvýšení bylo provedeno formou nepeněžitého vkladu 
tvořeného částí podniku společnosti ČEZ, a. s. – organizační jednotka „Elektrárna 
Chvaletice“ – do základního kapitálu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. 
Zvýšením základního kapitálu se završil proces vyčlenění uvedené části podniku společnosti 
ČEZ, a. s., do samostatné dceřiné společnosti Elektrárna Chvaletice a.s, který započal 
záměrem představenstva společnosti ČEZ, a. s. ze dne 12. října 2009. V návaznosti na to 
byla v souladu se stanovami společnosti ČEZ a. s. valnou hromadou společnosti ČEZ, a. s., 
schválena smlouva o vkladu části podniku, jež byla zástupci obou společností podepsána 
dne 3. srpna 2010. Dne 1. září 2010 došlo k předání části podniku ČEZ, a. s., společnosti 
Elektrárna Chvaletice a.s., čímž došlo ke splacení tohoto nepeněžitého vkladu. Nová výše 
základního kapitálu společnosti Elektrárna Chvaletice a.s. byla do obchodního rejstříku 
zapsána dne 20. října 2010. 
Základní kapitál společnosti Elektrárna Chvaletice a.s., který před zvýšením činil 20.000.000 
Kč (slovy: dvacet milionů korun českých), byl zvýšen o částku 4.386.000.000 Kč (slovy: čtyři 
miliardy tři sta osmdesát šest milionů korun českých) a nově činí 4.406.000.000 Kč (slovy: 
čtyři miliardy čtyři sta šest milionů korun českých).  


