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Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Elektrownia Chvaletice a.s. 
 

Spółka ČEZ, a. s., z siedzibą w Republice Czeskiej, Praha 4, ul. Duhová 2/1444, k. p. 140 53, 
REGON (IČ) 452 74 649, zapisana w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w 
Pradze, dział B, nr wpisu 1581, (w dalszej części tylko „ČEZ, a. s.“), niniejszym uprzejmie 
informuje o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Elektrárna Chvaletice a.s. (Elektrownia 
Chvaletice S. A.), z siedzibą w Republice Czeskiej, Chvaletice, ul. K Elektrárně 227, k. p. 533 12, 
REGON (IČ) 287 86 009, zapisanej w Rejestrze Handlowym prowadzonym przez Sąd Wojewódzki 
w mieście Hradec Králové, dział B, nr wpisu 2905 (w dalszej części tylko „Elektrownia Chvaletice 
a.s.“), gdzie jedynym akcjonariuszem była i w dalszym ciągu pozostaje Spółka ČEZ, a. s. 
Podwyższenia dokonano w formie wkładu niepieniężnego stanowiącego część przedsiębiorstwa 
spółki ČEZ, a. s. – jednostkę organizacyjną „Elektrownia Chvaletice“ – do kapitału zakładowego 
Spółki Elektrárna Chvaletice a.s. 
Podwyższenie kapitału zakładowego oznacza sfinalizowanie procesu wyodrębnienia powyżej 
wspomnianej części przedsiębiorstwa Spółki ČEZ, a. s., i przekształcenia jej w samodzielną spółkę 
zależną Elektrownia Chvaletice a.s, który rozpoczęto na podstawie zamiaru Zarządu Spółki ČEZ, 
a. s. z dnia 12 października 2009 roku. W nawiązaniu do tego, zgodnie ze statutem spółki ČEZ a. 
s., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ČEZ, a. s. zatwierdziło umowę o wkładzie części 
przedsiębiorstwa podpisaną przez przedstawicieli obu spółek w dniu 3 sierpnia 2010 roku. W dniu 
1 września 2010 roku nastąpiło przekazanie części przedsiębiorstwa ČEZ, a. s., na rzecz Spółki 
Elektrownia Chvaletice a.s. i w ten sposób spłacono omawiany wkład niepieniężny. Nowa 
wysokość kapitału zakładowego Spółki Elektrownia Chvaletice a.s. została zapisana do Rejestru 
Handlowego w dniu 20 października 2010 roku. 
Kapitał zakładowy Spółki Elektrownia Chvaletice a.s., który przed podwyższeniem wynosił 
20.000.000 CZK (słownie: dwadzieścia milionów koron czeskich) został podwyższony o sumę 
4.386.000.000 CZK (słownie: cztery miliardy trzysta osiemdziesiąt sześć milionów koron czeskich) 
i obecnie wynosi 4.406.000.000 CZK (słownie: cztery miliardy czterysta sześć milionów koron 
czeskich). 


